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भूमिका । 
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अतिपाचीनेप्वलङ्कारनिवन्धनेष्वन्यतमस्य कादमारकमलछलद्कस्मण- 
तस्य कान्याछ्डुगरसारसद्गदहाख्यस्य निवन्धरत्नस्य नातिचिरेण सधु 
पुखग्धाऽनिज्ञोतभणेदूनामयेया सेयं व्याख्या स्रीगायकवाडपराच्यमन्ध- 
मायामिदम्भथमतया सम्पाद्य पुरातनसादित्येतिदासविम्नकुतूहछिनां 
सहृदयानां पुरतः सष्टपदियते 1 

सत्यामपि प्रतीहरिन्दुराजमणीतङघुत्तौ नेयं विव्ृतिरन्यथासिद्- 
तामात्मना मनागपि मघ्रुयादिति भरवन्धद्रयमवखोकयतां पण्डितानां नेव 
जातु भवेत्तिरोहितम् । उद्धटनि रूपितं पन्थानं भतीदरिन्दुराजाहतं विवरण 
विशेषतो विवेचयन्तीयं व्याख्याऽव।चीनकादगिरकालङ्कारिकसम्मतं विच।र- 
मुसरन्ती निपुणं निरूपयेदेवास्मनो निबन्धारं मरतीदहरन्दुराजादर्बाचीनम् । 
अन्तरा च प्रतीदरिन्दुराजघुदधटनिवन्धविवेचनाय भत्तो राजानकतिरको 
मवेदुयसा श्रुतपूवे एव राजानक्जयर थविमारिनीपरिरीखिनाम् ! 
नाम्ना केवकं भयां माप्तो राजानकतिखकस्योद्धटविवेकः नैतावताऽपि 
काडेन स्वरूपतः मत्यभिन्तातः कचिदपि छिखितग्रन्यानेन्तरक्षणतत्परेषु 
पुस्तकभाण्डागारेषु स्थितिमरुमत न वा ग्रन्थसम्पादनघुरंधराणामेकाय्येण 
कादमीरादिमदेशानरतां महोदयानां दस्ताभ्यारमवाप । 

परन्तु दुटेभतमानां कथामाततयाऽवशि्ठनाच गरन्थरलानामाकर- 
भूतेषु केरलेषु कस्यचिन्रारायणनेवूदिरिपाडाख्यस्य पण्डितस्य प्रन्यागारादू- 
दृतमिदं व्याल्यारतनं द्रास्राजकीयलिखितग्रन्थागारे करमेण वटोदराराज- 
कीयपुस्तकाख्ये च स्थितिममजनत । सा चेयं व्याख्या राजानकतिटकः- 
भरणीतोद्धटवियेकाच्चान्येति सयुक्तिकं समनन्तरप्रस्तावनायां निरूप्यते । 
अद्भारनिवन्पेतिदासमारचयद्धिश्च बिमैकेस्दासितमेतद्याट्थाऽधमरन- 
मेतावता यतोऽन्रादायन्ते बा भणेतुनाम नोद्धिख्यते । 

विख्यात-सुंबई संस्करृत्न्थावटौ वनद्टीमदोदयेन संपादित- 
कान्याटङ्कारसारसद्वदान्तेष्वंशतो शुद्रिताऽपीयं व्याख्या न सर्वारिनापि 
शद्धिमापादिता वहिरालानमाविश्चरार नापि रालानकातिरकःसंवन्पेन 
शोभामापादितेति पृयगस्याः सम्पादने गायकबादूमाच्यग्रन्यमाकायां भङाने 
च समादयोऽननिए । पतत्सम्पादनच केषर केरखमाद्कातः समापादितमति- 



तिवकेनैव समजायतेति, भन्ये, जानीयुरैव पण्डिता एकमातृकादलम्विनः 

सम्पाद्कस्य संभावितान सदान पर्िमा
न। पाठका च न विशेषतोऽशुद्धि. 

वहुखा विना कौधित्स्यरविशेषान्। यथायोगच ततर ततर छुप्तो ग्रन्थभागे 

व्यार्यायामपरिोधितोऽशे मूल्ये च सघुन
ीय सम्पादिते विदुषां तोषाय 

कसपेतेति संभावये । < 

कादमीरकराजानकतिखकपणीतस्य चास्योदटविपरकस्य दृशदवीयसि 

दक्षिणे देश घशुपटम्भनं नाम् नारीवासंभावितमाथर्यफरं वा यतोऽभिनव- 

भारतीवनोक्तिजीषितव्यवितविवेकगृह्गासकाशादीनां 
ग्रन्थरत्नानां निधान- 

तया विख्यातः केरलानां जनपद्ः । 

तस्य चास्य प्न्यस्प रसषको नाराचणनेनूदिरिपादमदराम्र
ाजकी- 

यद्िचितमन्धालयाधिषती तथांऽप्रतः सम्पादयिता वनदटरीमहोदयथ 

समप्रस्पापि पण्डितस्य साद्रसम्पाननामरन्तीति नेदं वचनममा- 

कारम् ॥ 
इति 

वरोढा १९-९२.१९३०. | रामखामिशाख्ी । 



प्रमा 

१९ 

इदन्तया निरदश्यतामवाप । सम्भाव्यमाना भामहसपरवा (क्रिस्ठ-५००- 

६००) दानन्द्वधनः बरराणा तरिशत्यन्तरिताया कारपरिमितायासीदिति 

तदन्तरा सम्भव नयघरुदटः तृतीयोद्धभर्यायरयमाणान्तरोपरम्भं 
यादजया- 

पीडसभापतेनौन्य इति निधीरण निता युज्यते । 

इद साशङ्कनिषौरणं न स्या निरूलमू । सन्ति खड वहवो प्रन्य- 

काराः ये भ्चद्रटस्य भामदविवरणमथुं च सद्वदमतुकन्ति ।
 सन्ति चान्ये वहः 

3 
(8 

योऽदुवादाः केवख्युद्वनामाडताः। ये किख ् रकृतारङ्ाखन्योरन्वभूत 

तया संम्भावधितुमपि न पार्यते! । द्िरूपेषु सैतेष्यदुवदेष सथचिस्य दश्यमाने 

ष्देतन्च सेमावनीय भवति यदेतदुदधसणीतोऽन्यो वा ग्रन्यो नाय्यमेद्विति- 

पर सममूदुन्यो वा फथिदुद्धर्तनामा नाल्यवेदविषरणादिकमस्वयथतरै- 

तेऽकौचीनानापयुवादा सवाद् ठमभेरननिति । 

इद् वध्यते समनन्तरविमागे सथुचितनिर्नवदुद्धयेपरविता काचि- 

न्नाव्यरा्विद्ठतिरितराभ्योऽपि चिरन्तनी संवभूव । सा च
ान्तरा काथनायुवा 

दात्र स्वख्पतोऽय वरीवर्तति। काव्येषु शब्दार्यालङ्कारसह्
नटनस्वैव भाधान्येन 

कविमतिभासरमगोचरव्वमूरीडवेतः मृद्वारादींश रसान् गुणीभूय रसवदाध- 

द्भरिष्बन्तमौवयतो भामहस्य समयादुयायी अ्रङृतमवन्धमणेवा सोऽय महो- 

द्र पठ किं रमेद्रकसावितकविहृदयात्सूतरय रसमय च नीवलक- 

मरातन्वतः सरस्वतीनिप्यन्दस्य काव्पतामुररीङमैतो भरतस्य नाव्यशान्ते 

विद्यात् ? । 
अथवा युज्यत एवेदम् । यतो भामह।दयः श्व्पस्पैव काव्यप्यारङ्कार 

आधान्य रसानामप्यरुहधारमाव नाय्यादिषु च दृस्यमवन्येषु रपतमयता कथि 

वाखमयस्य भमीस्िपतं 1 न चाप्रयन्चुभयत्र रमघ्थितेरैकरूप्यम् । अतए 

नव नाय्ये रसाः स्पृता (कासा सं. ५) इति निदिशलुद्रयोऽि दश्च 

रूपकेतरस्मिन् कव्यप्रपचे रसवदादीनारङारतामन्युपगच्छन्नभिनव्पनक्ति 

नाव्येषु रसाना मानभावम् 1 अतएव वचोद्रटसमनन्तरभाविनौ 



१९१ 

शद्रशद्ररवरिं श्रन्यङृ्वेषु रसानां शब्दाथयोरल्ूयरतां केवकं संमावयतो 
मामहादीसितरस्कृय दशरूपकेष्विव तदितरेप्वपि कव्येषु सरीरभूतरब्दा- 
यैयो रसमयतां रतोपशुतकविहदयान्निच्छत .एव वचोनिप्यन्दस्प काच्यत 
ततैव कचिव्यापारपयैदसानं च मत्तिजारनतिः" ! अत एताद्शं संभावनं न स्या 
अनुपपन्नं यदयथुद्धये दव्यश्नव्यशब्दार्थयुगरस्य क्रमेणाविभतिपिद्धौ रसावङ्का- 
इषाधान्यवादौ भरतभामहोपह्ञाववुखल पवन्षदयं नाव्यवेदकाग्याटद्रवि- 
बरणप्रं भणिनाय । स चोहटान्रोपलम्भं यावननान्ोऽपि मविठुमहति मामद्य- 
नन्दयधेनयोमैष्यकारभवासयापीडसमापतेमलोद्रटादिति । परस्यभिन्नायपाने 
चासिमि्वद्धदे करणनिदिषटनयापीडसभापतौ जयाफीडस्य कारमीरश्चासन- 
का एवास्यापि वैदुष्यविस्पूजित््य समय हृत्ययुतसिद्धमिदभ्। यथाररहण- 
ख जयापीडः क्रिस्त॒ ७७९-८१३ तमसंवर्षरेष काहमीरमदेशान् म्शासेति 
स एव।स्यारङ्क।रनिषन्धनस्यापि भगेतुः समय इत्यभ्युपेथम्। 

तत्समानकालिकाः प्रवन्धारः1 
[8 पे 

कादमीरंथ जयापीडे मरश्ासति सम्बभूवुैहवः कवयो मन्त्रिणे तदाधिवाः 
यथा करहणो निर्दिहति राजतरद्गिण्याम्* । तेषु चायटुदटः मभापतिरासीच् । 
तथा कवयो मनोरथशङ्द तचटकसन्धिमन्तः मन्तिणश् वामरनमभरतयः समा- 
सन्) एषु च बिना वामनमन्येपां कवीनाणुदधटसमकालिकानां परिचायकं 
प्रमाणान्तरम्य यावनोपकलमभ्यते । कान्याटहुरदुजाणां रततेश्च प्रणेता 
वामनः त एवे यो जयापीडामात्यो बभूवेति कारमीरकपण्डितारौतिद्याव- 
रम्बेन विशाय विमर्ीकमदोदयैनिरषारि। सन्ति वैतदुपषटम्मकानि भमाणान्त- 
सणि यतोऽ भवभूतिरानरेखस्योः किस्तएमदशमदरतफमवयोर्पध्यकाषिक 
आनन्दथनादपि संमावितपुेभादः । 

परन्त्वदमत्र समाखोचनीयं भवेदसौ दण्डिने भूयसाऽ्यु सरन् भामः 
होद्गदतप्पाटङ्कास्पषानकान्यवादस्य सवेया देस्तावम्बमनारचयन् 
नूदनस्य च रीत्य(दपककान्यवादस्य मौदीवदभींन्यतिरेङ्िपाचारीरीतेव 
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मामहादिभिरनादतायाः समाद्र दधेयन् फ कारमीरको मवितुमदैति 
इत दृण्डिवदकादपीरको मयेदिति । 

उद्रसमकाठिकोऽप्पयं न स्ैयोद्धे स्मरते । अषरथे इटनीमत- 
भरगेता दामोदरः भ्योदटसपकाटो नयापीटसभायापासीदिति करण 
एव कथयि' । 

तस्णीताः प्वन्धाः 

अन्तरा च तपि कान्यालङ्काराणां सारसद्नहं भटोद्रटपणीतो 
नान्यो गृन्थोऽच याबदुपलन्धिपयं प्राप 1 बामनदामेद्रगुपतादीनां समसमयः 
मनोरथादीनां कविवराणां समाजपतिः कान्यगोषठीभवपै कभावकपरक्षकाणा 
काशमीरपहाराजानामन्यतपप्योपजीवीं समापतिपदाभिपिक्तः मर्यह- 
दीनारशक्षवेतनाौ भधचिदधरः सादक्चि च कविनिर्थितमारतीषहुरे कविक्षिया- 
रिक्षणदुक्े च काटषिेे छन्धाट्पलामः मकृतमेकमेव मवन्धं भणिनायेति 
विकेनापि पयते करपयिदम् । निृणं ठु निरूप्यमाणे पीहरिन्दुरानोदि- 
सितः वहुभिपाभिनग्ादिभिरेषरोश्युषदमतूदितं' भामहकाव्यालङ्कारवि- 
यरणं तथा इुमारसंमवास्यमन्यत्काव्य् मती दारिनदु राजेन मकृतव्याल्या्रा 
चनि मदनद्धटेन मणीतपिति निषीरायेतं शक्यते। अस्मादेव च इमार- 
सम्भवक्रान्पदेकदेशभूतोऽसुगतः शशरोकसन्दरमः सप्रयतनं यथोदेश्नमरक्ाराणा- 
धदाहरणतया विनिवेदयायमलङ्कारसद्नहः सदहटितो दृश्यते 1 ॐ 

रमणीयतममिदं कान्यमेकदेशेन फेवरेकाव्यारिद्भायमानेन वदिरवती्ण- 
येधान्तेण च स्था दं पटितूणां पीडां भीतिं च चनोति। विना च कांश्चन 
शछिकानशद्घरोदाहस्णीमावाय केव कद्वितकटिनविकृतपदसन्द् मीन् भायः 
स्वैऽष्यन्ये छोय अतिमरदुलया स्छुटायैया गम्मीर्या च रैल्या धनिवेदिता 
इतीदमसंशयं वहपवाचं फविष्टुद्ध पर्नापयत्ति। अत पुवाकौचीना हवे आल- 
इरिका उयिततमानिमानेप शो कानासनः मबन्धेषु निर्विशङ्कं पोजयन्ति स्म। 
तचदरङ्ासेदाहरणमावमपन्टूय सुचयेन पृयदृत्य परयमानायत दमे शोफाः 
फस्य वा सहदयस्यादिक्देः दरदरणेनं सीतादियोगायुतापिशपिलापाभ 
न स्परारयेयुः। सत्ययिदं यच काचिद्।सस्यायमेव कथाभागः तदीयङ्कषार- 

१, सयतरद्िणी, ४-९९१. 

२.टघुषततिः १. २७.३. टोचनम् पु. ०,४०,१५९.. एका. सा. स.११६१ 
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संभवे समविरितोऽन्यापेव सभां पुप्मातीति । नेतावतोद्धरस्य स्वतन्त्रभरतति- 
मो्तकरसपनामयं गौ रीश्ुमनोभाववणेनमल्येनाऽप्यशेन काटिदासकल- 
नात्िः कनीयसीं स्थिति मजेत यदि न भवेदुत्कपोय । 

सुषमेक्षिकया ठु प्मीक्ष्यमाणे उद्धटवणैनं ततोऽपि फिञिदुत्कपमेव 
पुष्णाति । तपस्यन्तीं गौरीरुपषपन् दरः काटिदासेन केवरं भावरसुन्यः सथ- 
शितविभाबादिभिरतुद्यीषितमनेमवः आसम्बनगुणपावनाविशराहेतः निष्का- 
गणप्र्िपन्नवडभावोऽनलुभूता षदयवियी गदुःखोऽनदुतप्रकापदहनापरपोऽनन्य- 
साधारणावुरागवेगेन तपश्केशेनापि सुङमाराण्यङ्ानि छेरायन्या उत्तमना- 
यिकायाः पुरतः सायिषएम्मशपतिष्टन् श्षटगुरुप इव भा्ुकानां पुरतः सथपदियते। 
कामदहनासूर्वं सविशेपमात्मनि प्रकारिते भक्त्यतिश्चये पुनरतिशयिततपो- 
वलेनात्मनोऽ्थं द्िर्यन्तीं सखीमुखेन मकाशितमनोभावामासन्यतुराचुर 
गावेशापहतां खुहकमारीं गौरी जाननेव पुनस्तस्या माव दृपणगभैस्नुदल्॒च्छए- 
नायकसपुद्राचास्पननुबतेपानः शङ्करः केवरं सहदयानां वैरस्यायैव कर्पते । 

उद्धय्स्तु पत्तिभ(नवानि पानशानन्यथपितुपिवादिति आरभ्य शङ्करस्य 
सतीशोकानलोपरमं शरत्मभवेण मनोभवोदीपन स्वानुष्ठितापरापायुशोचन- 
पूर्वं नायिकाुणगणस्मरणं तदुदीपितकन्दपेमबल्पीदापारवशयेनेद्ेगषरापो- 
स्माद(ल्यवियोगावस्यानुभावने चण्डाख्करपस्यात्मनो निनिमित्तकामदहनो- 
त्रतिरोभावेन सथुपजातनिरतिशयनैराश्याऽस्थाननिवेशिताचुरागामासानं 
निन्दन्ती परणायापि कतसङ्करपा गौरी किं पुनरप्यात्मन्यनुरज्येतेति तस्या 
भावपरीक्षायै साङ्ूतं व्वेपविन्यसनं नायिकाद्रौनेनानुरागानुभावानां सप- 
रिकं न्यसनं तद्रपातिगयवणनं शुरस्कत्य तस्या भावावगमाय व्ष्ठदीनां 
गुणबणेनेनासमन्यसुरामद्ष्डथागगमनचेतीपानयान् साभिसन्धि घययतरुत्त- 
मनायकयोः सदाचारं मात्रयाऽप्यस्वल्ितिमदु्रनतिमानं सुवित्तयिभाषा- 
दिदिन्यासेन रसपरिपोपं पाटयन् कालिद्पं विद्षिनष्ठीति सचेतसः परामृशन्तु। 

चृतीयस्तूद्धटपणीतो निवन्धो नाभदाखड्भारविवरणाखूपः इमारस- 
स्भवादप्यसपैरवाै्बदिरवतीर्णः स्वरूपतो नााप्युपञ्यः। उपरभ्यमानैव्रा- 
चबादांररेतावत्त यक्त पायैते यद पौ मवन्धोऽतितरां तथा भौढो व्रिसतृतय यया 
काव्यारुङ्यरसारसश्रदक्तस्येव प्रनयस्य फिचित्यूनातिरेकपरिप्कारेण सङ्क 
प्राकारे इति वक्तुं शक्यते इति । आनन्दवधनदिभिवेदुभिस्वुपदमनूधमानचय 

तदेव विवरणं मङ्तग्रन्थाद्पि समग्रतयाऽरङ्ारमपञे मटोद्धटसम्मतानां सर्वेष- 
मरयौनां पकाशकमासीदित्यपि विभावयिहं शक्यते । न खददटोऽ्य इव सवा- 
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शमना भामदपदुपाति यथपि तस्य व्याख्याता । मिद्य सौ हुरथु मापर- 
दाद् ! ते च यद् भ्तगरस्थेऽपि समर तत्र निरदिश्यन्त कते न भेर 
तद्विवरणे । अत एवासौ ध्वनिकारादिमिरद्ारविययेषु स्वतन्यविचारमव- 
पथितं काव्यक्ियाधिक्षणपायवं चामिवोचयद्धिः तनपवत्, विरन्तना- 
ल्कारकार, अखङ्कारतन्वरपजापतीत्यादिविरेषर्िशिष्य सगौरवातिरके 
निरदिश्यते । न हदि कृतालङ्कारसद्रदं केवरं भूयसा म(महोकताथादुशारिथं 
विषठोकयता पूरवोक्तसाधारणविरेपणादितपूज्यमावस्यापतौ भाजनमिति भरति 
भायाद् 1 अतो भापहमनयषटम््य सतन्ता बहवोऽयौः स्वीयपताभियोदकाः 
यत्र विवरणे भ्ोद्धेन समिधिता; तचायास्माक्रयुपरम्भपयाननिगैषितमिति 
सत्य शञोचनीयता परभवति । 

चहुर्यधोद्धसणीतो ग्रन्यः नाच्शाखन्पाख्यारूपः कथिद्धयेदितति 
मनागादावपरेदितम् । सद्धीतरत्नाफरमणेका शार्ईदेवः भरतन्पाल्याकृतामत 
उष्चिखन् उद्धट तेषु रो्टटादनन्तं निर्दिशति । खोष्टगरदयो व्यारूपातार् 
इति चाभिनवगुप्तस्य रसघुत्रव्यास्वाया तेपा मतानुबाद् विस्तरेण सम्भाव्यते । 
अभिनवभारत्या चोदाहताः पाठभेदाः तदचुयुणा तदाहता व्याख्या च नैक 
शो निरदिश्यपाना अपय द्रदयन्तिः । कचिचोद्धगाव किदर्भ निर्दय 
खेदस्य तरव वेमत्य मद ीयन्नभिनवगुप्वः छोखयादपि परायम्यषुद्रन्यारूपा- 

या अभिसम्धततेः। वक्रोकितजीविते च रसवदादीनामनरुङ्धारखमर्ङ्कायैतं 
च रसाना निरूपयन् छुम्तङः उद्धटाटतमूजी्वनपलडारं भतिक्षिपननम भर 
ननयनिषुणमानस निर्दिश्य परिदसति रसालतावादिनस्तस्यैधैते रकतव- 
दादयोऽखङ्कारा अपि सम्मतां इति । इद न्तकनिर्देशन मरतशाखव्या- 
रूयातुरेषोद्धटस्पारद्कारविवरणे रसवदादीनामलङ्कारस्वाभ्युपगमर विभा 
वयदेकस्यैयोद्धटस्य पवन्धद्रयप्गेद्त्र भ्यञ्जयति । 

अन्यच्चोदधरस्य नाव्यशाद्धन्याख्याठत्वालुमापकं बचन दशरूपकादिषु 
नाव्यमदन्धषु दयते । यथाभरत रसमयस्य कान्यस्य मानृस्यानीया त्यो 
भारत्याचाघ्रतप्नो निर्दिशन् पन्नः उद्धसचुयापिभिरूरीक्रियमाणा प्च 

१ ष्वन्यालोक घु १०८ अल्ङ्कारसर्स्वे पु ३ तयक्तिविवेकरटीका घु ३ 
२ सदङ्खतरः्नाकर १ १९६ अभिनयमारती अध्याय ९. पच्च प्रचासप्त- 

येतत शचदधट पठति । जप्याय १८ छो १२२ नेव प्रज्यान्युद्धट पठति| सधरा- 
दीनयतर प्रयोज्यानि नाल्पक्षगरणाति स व्याच] ₹ अ म्रारती अध्याय ई पु २६६ प्र 

१वनीषु {७१ 



१५ 

दृतिचतुषएटयसमविशरूपापयेदततिमुपकिप्य ° नार्य्त्तिरतः परेति निपेधति 
सम्मतम् । इमाश्च चतत रत्तयः दशरूपकमातुतेन भरतक्म्मताः दश्रूएक- 
निरूपणपरे परवन्ध एव निवेशं खममानाः उद्धरस्य नाय्यविपयेऽपि मवन्प्रत- 
मनुमापयन्ति न दि पूर्वोक्तपवन्धत्य्यामर्थत्ेः पचम्या उद्धटेनोपक्ेपण- 
सम्भवनमौचित्थमावदैत् । भोजोऽपि सङ्ारपरकाशेः भौद्धटमेव मतं मनति 
लिधाष् प्श इत्तयो दश्रूपकोपयोभिन्यः भतिज्ञाय पशचपीमपिं पिश्राल्या- 
मयति रक्षयति यापि सेयं भरतनातुदिए घनञ्चयेन चोद्वाव्य परतिकर । 
उभयभपीदं धनञयमो नयोर्मतष्ुद्धसामि पत्तपच महतिविषयकं सष्चित्य 
हारदातनयः भावग्रका दाने परदृश्यतिगे एभिश्च ममाणजातैरुरस्य नाय्य- 
शाल्तन्पारयावखं सम्भाग्यभाने तावता दा्व्यं भजत यावता छुतवित्स एवे 
ग्रन्थः ससुपटभ्येत । 

यद् चोद्धर्स्य नाव्यवेदभथभव्याख्याद्ं काव्यारडारेषु खतन्बमवन्थ- 
भणेतृत्वे काव्यफराफरौशङं च चतु्प्येतेु पूरवोक्ततदीयमवन्पेष विभाव्यते 
न तदा केधिद्धिप्ीकैरुदवाग्यमानाः भूयसा भामहादुयापिनोऽद्यतम- 
स्पालङ्कारसारसद्नदस्य मणेत्ुद्धटे जनयाषीडनरपतितस्म्मानना, भरत्यददीनार- 
छक्षवेतनं कविपण्डितक्षमापतिभावध कथयुपप्तामिरयेवंरूपा रा 
पदं भजते । 

२. काव्याखङ्कारसारसङ्कहः । 
पि 

प्रवन्धोदेदयम् । 

यथाऽभिधानथायं ग्रन्थः भाचीनैरलङ्कारिकैरुद्यवितेषु कान्या- 
ह्रेष साभूततयोद्धटेन धिमावितानां केषाशिदेव सङ्क भदन 
इरः न सर्येपामेव तेषाम् । पद्ठिः गैः विभक्ता अपी काव्यालङ्कारः 
प्विवर्ग निरूप्वमागेप्यर्डरिष न कंचनापि अममयुत्य निर्दिश 
हवयन्ते 1 परुतु भामहेनेव् "परे" अन्ये" इत्येवमादिभिः शब रेकैकवोन्त- 
गतानामछङ्गाराणां निर्देशेन तत्त्रगीन्तर्मचा अर्डकारा एमैकिनाथवा पएक- 

१. दशरूपकम्, २१९१. २. प्र. १२. १. १७४. ३. पु. १२५ १-७. 
४, जि. वृर कदमीररिषोटे, 
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जोदीवैषरहभिरुदाषिता भवेयुरिति परमभ्ादं पायते। न ठ् क पते इत्र वातै 
रेताटशा जरुद्वारा निरदिदयन्तदयेषमादिके किलित्सम माणं वदतु शक्यते । 

अन्यध्प्रदं धैलक्षण्यं यद्छङ्काराणां ठ्तणसषदेरौ विदाय नान्यः 
कदिचिदर्योऽत्रोददेन न्यरूपि 1 भामहदण्डिवामनादयः किलेदं शाद्मवन्धारः 
नैतावता देष्यन्तिस्म। परन्तु काग्यस्वख्पं तस्य चाटङारेरथीयमना शभा 
गुणदोपचचयौ कान्यातस्मभूतार्थानिषीरण रब्दसायुत्वभेवमादिका बदयोऽयीर 
काव्याटद्रादुबन्धिनो निवद्धा भामदादिभिः । भदोद्धटेन भापरावडार- 
विवरणे कव्ाटङ्कारभूता दमे रीतिषएणदेोपदानादयः काग्धक्षोभाषायक्रा 
पर्मारसपपन्तं प्रतिपादिता इतीवासिपिन भन्ये काव्याठक्कारभूतेषु वहुषु 
सारभूताना उन्दाधारङ्ाराणामेन परयद्िरूपणा्तां पनस्पाकरुष्यालङ्काराः 

केषर समगृद्यन्तं । 

सामान्यतो वबिरोवयभनायं भवन्यः समैया भागदादुयायितां 
ग्रनथफतुनिरूपयाति । यतोऽनापि भामदपवन्ध एव पद् परिच्छेदाः 1 
स्वीमानापेष पथानाणुदादरणीकश्णम् 1 छक्षणेष्वपि वदुर्मकता ! अ~ 
इारसङ्कछमक्रपोऽप्यनलन्तेविखक्षणः। न चेतावताऽ्वीचीनेः ध्यनिकारादि, 

भिरय यावदारोप्यपाणा अलङ्क(ग्दन्त्रपवतकमाश्सतन्तपिचारनि्ाददाक्ष्य- 
चिरन्तनाखदुारिकोचितादरादयो गुणविक्ेपा उद्धेऽष्थानकद्पिता भविहु- 
द्यन्त । मुख्य मूरमन न॒ दिश्विष्य गदेषणीयं भवति ! मावः किल 

ाच्प् रच्यते; कव्वेहूनयानयुसतव्यान् साभिनिवेह (निरूपयति । न 

कस्यचित्ततर प्राधान्येन व्रिशेषं पर्यापयति । अरुङ्ाराच पुपरपरपोद्दावितान् 
स्वेपतिपरिकत्पितां श्च मरायदोऽनदवन्धनिद्धेपुदाहरणेप्वनेतिषिस्तरमस्फुरञ्च 
मतिभानाति । काव्येष्वल्ड्ाराणामेव प्राष्य न विशेपतो निरूपयति । 

उर्टस्तु भामहखट्रविवरणेनाडट्ाराणमेव काग्पाठडारेषु सारा 
शुद्धा सविरोषमुदेश्लक्षणविभननादिभिः यावदुपरम्भं तेपां भमेदान् 
मू्पक्षिक्या विभाव्य ठनेव स्वकृनङुपारसम्भवकाव्येक्ये कयामागस्या- 
पिष्पेण ए्वरश्चरिकसम्पतारङ्ारक्मस्य चाप्रिरोयेन निवेदयारद्ारमधान- 
काव्यस्वातिष्ुन्दर्ता रमणीवरुल्यकरगन चोत्यन् गुणानां रीतीनाञ्न 
माणास्मताभि मानिनो दाण्डवामनावतिश्यानः शब्दायाछ्द्ाराणां शब्दष- 
द्टनाविशेपासमर्गुणानां रसमवानोक्तीनाय काव्यारदुरेष्वन्तमावम- 
मिर्वषदुरगटदरेष्वेव कव्यतोमाधानप्य क्वीन हषटष्टपसंदरन- 
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कङ्काराणामेव काव्येष प्राधान्यवादिनो मतस्य समैस्वकारादिभिरुटिखि 
तस्योत्तमं पदमध्यास्ते न भामहः । भामहोद्धिखितेष्वप्यलङ्कारेषु सविशेषं 
सममेदं चास्य निरदृगानं रूपकायुभासोपपारकेपपुनरुक्तवदामासदणान्तकाव्य- 
खिद्रादिषु नूतनमभेदानादपटम्भधारङ्रविपये उद्भदेनापरिश्रमणाद्वियमाणं 
स्वातन्त्यं विख्यापयति । विषियिकतया च बहुभिः पूवेतनेषेहुधोद्राविता 
सापविकपितङषुमसधपमापनतिविशदमेव धामेनेकीकृत्यापि निर्दिए्नाप- 
लङ्कारा्णां निरपेक्षतया सविकासं सपरिकरं च निदंशेनाव।चीनानामर्क्ार- 
भरधानकफाव्यवादादि मगुरुतवनोेल उद्धटस्य नितरां सद्वच्छते । मामहा- 
हतानामपि केपाियमकोपमास्पकोसेक्षावयवानामनलङ्ारभावः काव्य 
शिद्भदटान्तदुनरुक्तवदाभाससङ्राणामलङ्कारकोटिनिकषिपद्चोद्धेन क्रियमाण 
एतस्य विशेषङ्गतां बोधयति । अन्याद्याः समाहिताटद्कारः सपिशे- 
परसवदाधरङ्कारः शान्तस्य च नवमनाव्यरसस्य काव्येषु रसवद्रेण सेयो- 
जनस्येदम्भथपतया कटपनक्रमश्च विगेपतयोद्धटग्र्े केवमवधेयाः । मम्प- 
लद्कारसपरस्यकरादथोऽपि विशेपतोऽचद्वारस्वरूपविवेचननिप्णाता उद्धटमेव 
भूयस।ऽचुतरन्तो वबहुत्रेदम्भयमान्येव रक्षणान्पूरीदू्न्तीति नातीवात्र 
निषेदनीयम् । 

ूर्वप्वन्पेभ्योऽस्य वेटक्षण्यम् । 
रामायणमहाभारतादिपु पुरातनपवन्धेषु पाणिनिवाद्रायणादिः 

भणीतिपु च सूत्नात्मकनिवन्धनेपूपमादीनामलङ्काराणां बिनियोजनं विशे- 

पतो दश्यमानं चिरन्तनादेव कालाच्छन्दाथानां संस्कार इवालङ्गाश अ- 
प्यादत्तिकरा आसननित्येव मत्याययति । व्यवहरे सस्कृतशन्दानामित्रालङ्क- 
तशग्दानामप्युपयोग उरकर्पाय भवतीति संस्कारदशेनाय व्याकर णादिद्दीना- 
नगस्य ष्टीनस प्टदुल्रत्पति, व््पत्दवदतितमतपसतमि 
पुरातनेऽपि काठ समासन्नेवेलयनिच्छताऽ््यभ्युपयमू् । तानि तु व्याङ्- 
रणाद्रनीव नप्योपकभ्यन्ते इर्येव विपादस्यानम् 

उपशभ्यमानेषु च मवन्धेषु भरतम्रणीततयोदिख्यमाने नाव्वशाबे 
चहुणौभरुद्ाराणाुपमादीपकरूपकयमक्राख्यानां काव्येप्वद्ुयरमावो निर- 
दियत । इमे च रसपधानस्य नारकादेरभिनेयकाग्यस्याङङरणाय 
भरतेन निर्दिश; । पतेन च न श्रव्यकान्यष्वप्यतेपामेव चहुणामर्ङ़ार्- 
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मवा भस्तामिसंदित इति परिसङ्ख्यातुं पार्यते । रामायणादि पाचीन- 

भवन्येषवन्येपामपि बहुखमरङ्गाराणाघुपलम्भात्। न दीदमपहोदुं शक्यते यद्- 
भिये रसप्रये काथये तावतामरुडाराणां विनियोगरषम्मधन्रसाविरोषी 
ज भवेद्यावतामनभिनेवे श्रव्ये काव्ये ! अत एव रसाधिरोधिनां कतिपया- 
नापेवाखद्वासाणां भरतश्ाखनिर्देशः 1 

भरतादभन्तरं चाछद्काराणां श्रन्यकान्योपयोगिनां पएृथङ्दिशाय 

रतो मामदगरन्थ एवाचोपलभ्यते यद्यपि तत्र भाचीनतमा मेधाविभश्तयो 
ववो निदिदयन्ते । तत्र चैकोनचत्वारिशदलद्ाराः निरादिस्यन्त । परिच्छे 
दानामन्ते च “स्वयं कृतैरेव निदः “गिरामलङ्गार किः सविस्तरः स्वथं 
मिनिभिद्य यया धियो्ैवः'› (इति निगदितास्तारता बाचामल्ङृतयो मया 
वहुविधकृती्ाभ्यषां स्वयं परितस्य च" “ अदगम्य स्वधिया च काव्य 
शक््म " इति निर्दिशन् मापः वहनाभठङ्कासणागात्ममेवाभ्यूदिततां छक्षग- 

निदवैनानां च स्वये रचितां सतयं चोपति । यथपि सुचिदटङ,रेदेशेषु 
५अब्ये" भदैथिद्" “अपर” इत्यादिकं तेनैव निर्दिश्यते न तपता 
शपरिप्ठमानि रक्षणान्यपि तेपां भापदात्रमाप्तननिति सनिवेन्धं वक्तव्यम् । 
अतोऽप्तावेव ममदः काव्यालद्ास्कारेषु प्राचीनतम डि सम्भारपिहु पाेते। 

दण्डी तु काव्याद "पूवशास्ाणि सेहत्यः “दर्यः । वाचां विचित्रमागोणां 

निवेधन्युः तरि्याकिपिष् ” तः शरीरं च कान्पानापखदाराश्च दतरिताः'' 

“किन्तु वीजे पिकस्पानां पू्ौचाैः पदित् । तदेव परिसंस्ककपमम- 
स्मतपरिध्रमः" इ्यादि निर्दिशन् भाप इव साभिनिवेशपलङ्काणणापासोपह- 

सामनाविषठुन्नारमनो मामदोत्तरसवं सम्भाव्यमानं सदे । सत्स्वपि वटु 
मायदद्ण्डिपौवपयेविमतिप्युप्टम्भकममनेष्विदपयि तदुपकारि भवेदिति 
सम्भाव्ये । 

इमौ च कान्यरुष्मपगेतारौ । न कफेवटपलङ्काराणां यणरीति- 
दोपहानादिव्यतिरिक्तानामुमासोपमाघासमकरानां निरूपणमेतेतयो्देदयम् 1 
दोपदनगुणोपादानादयस्सवऽप्यलङ्कारव्यषदेश्या एतयो नोपपादय एव | 
फदिगा च त्ियमने सत्काव्ये यान्पददयेपदेयानि चेषां सर्वेपां आन्या- 
छद्कारमावापाद्नमेतपोरतिदिर्डू ॥ 
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भटिस्त्वपरः कविः भामहदा्िनीर्दएन्वेारङ्कारान् भाययोऽभिसन्धाय 
तेपामेालङ्काराणा निद्ैनदानाय पन्नं नाम काण्डमेकमासनः कान्ये निष 
योज । छव्दलक्षणानासुदरादरणयोजनमेव खराव्यस्य धृख्योदिश्यं सङ्खयन् 
भटः तादशापेव शब्दायथोलङ्काराणामपि निदशैनदानाय भरटृत्त इति ह 
युक्तेतरमेव । तत्र च यथा पाणिनिपणीतव्याफरणावषटम्यन य्ततिरेवमन्ापि 
काग्यारङ्काररक्षणपरं कन निषन्धमुसरनरेव निदर्शनानि रचयामासेति 
करपयितुं घदकम् । जनतिविपरटम्भव मापहमयौलद्किषु दण्डिनं श्दा- 
लङ्क पफरपेणानुषरति भटिकाव्यभिति तपोरेवोदाहरणीमावाय पानि भष 
भरणिनपित्ति फरपनं न रितम् । अतएव मापदस्य-- 

( काव्यान्य यदीमानि व्याख्यागम्पानि शास््वच् । 
उत्सवः घुधियामेव इन्त दुर्धसो दताः ॥ › ( २-२० ) 
इति वचनपरतुमृत्येद ° ग्पारयागम्यमिदं कान्यणुखवः घुधियामलम्? 

( २२-३४ ) इति तत्काव्यस्य चाग्तिमं वचनं सङ्गच्छते । पषठशतरान्ते 
श्रापरसेनपदारानसमपमयाच भदिक्येः पूर भापददण्डिनोः सद्वावत्तम्भा- 
वनै न कस्यापि युक्तिरेश्वष्य प्रिरोधि । दिद्नागप्य प्रलघ्रलक्षणमयुवदेध 
भामहः चहुथेशतकोत्तरन्ु भवितव्यः । धमे रतेध तदेवनिलुमन्प॒मानस्स एव 
न् पष्ठशतरुदवोचीनः ! दण्डी च पषटतकासूर्वमव इति वहुविपर्ददसम्पानित 
$सीदमपि मद्विकायासूष्मावमेतर चोतयति भाषददण्डिनोः । 

उद्धण्स्तु शव्याटद्धारसार सहन् शणदोपहानरीतियपतम्प्वा- 
छङ्करिकसम्मतकाव्याटडारान् परिरयव्य सारभूतान् पुनरुक्तपदामापीन् 
फाव्योपपोगिनो निर्दिधतीति ससं मवत्यरङ्भाराणमिव फाव्ये प्राधान्यं तत्रैयं 
च. कविनाञ्वहितिन भवितच्यमिति वादस्पायीचीनाटप्रारिफषटद्धितस्प 
मून्यसोटिनिविष्टः न भामद्दण्डिनंा । 

अन्दाराणां नामरन्ददगे केरलं भापद्दणदनोमद्वदस्य च ययपि 
न्तव महिषं पयामः दयपदि नयेर्लक्णपिम जननि प्वियदयष्ि म्न्य 
प्रिप्रस्य समरपन पदुरधेयतीत्यघोनिटिषपटटिका मकाथयेत् 1 

अर्कारः मप्र दण्दी उद्व 

१ भतिदपोत्तिः एकम्प एकन्पा चतुर्विषा 
२ अनन्व्रपः प्रम्पः अस्तायारणोपमा एकम्पः 
३ अतुपरासः द्विरूपः नासि त्रिग्रपः 
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२३ परिश्तिः 
२8 पयीयोक्तम् 
२५ पुनरुक्तवदाभासः 
२६ प्रतिवस्ूपपा 
२७ प्रयः 
२८ माचिरम् 
२९ ययाप्तदर्यम् 
३० यपरम् 
३१ रसवत् 

भापदः 

एकरूपा 
ष 

एकरूपः 

नापि 

६, 

द्विविधः 

एकख्पा 
अस्ति 
द्विविधम् 
त्रिविषा 

अस्ति 
॥, 

अरुप्षणः 

नास्ति 
१ 

एकरूपा 
त्रिविधम् 
नारिति 
एकरूपा 

3) 

एकस्पम् 

नास्ति 
अस्ति 
अछ्तणम् 
अस्ति 

1 

अस्ति 

॥। 

दण्डी उद्र 

एकरूपा एकरूपा 

ध चतुर्विधा 

एकरूपः चतुर्विधः 

असिति नास्ति 

3 क्व 

षटूविधः द्विविधः 

एकरूपा , द्विविधा 

उसेकतान्तगतः नास्ति 

द्विविधम् द्विविधम् 

वहुविषा  १७बिधा अथवा 
२१ निधा 

असि नास्ति 

1 अस्ति 

विरक्षणः रसाभासभावा- 
भतरूपः 

नास्ति नूतनम् 

9 नूतनः 

विरुक्षगैकविधा अन्यषपा द्विषा 

यष्टुविषम् त्रिविधम् 

नास्ति नूतनः 

दिप अन्पादशी द्विरूपा 

एकरूपा अन्पारी तरिविधा 

एकर्पम् स्फुटतरम् 

नास्ति नूतनः 

अस्ति असति 

अस्पुटखक्षणम् स्फुरपरिष्कृतम् 
अस्ति अस्ति 

4 १ 

अस्ति नात्ति 

1 सटतम्म् 
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अलङ्कारः भापदः दण्डी उद्धट 

३२ रूपकम् द्विविषम् वहुविधम् चतुर्विधम् 
३३ ठारायुप्रासः अरक्षण एकरूपः नास्ति स्फुटपञ्चविधः 
३४ केशः निषिद्धः असति नास्ति 
स्ये विभावना अस्ति # अस्ति 
३६ विरोधः १ [रा 2 
३७ विशेषोक्तिः अन्यादृशी अन्यादशी परिष्कृता द्विविधा 
३८ व्यतिरेकः एकरूपः अन्यवर्थितवहुरूपः परिष्कृताषएटविधः 
३९ व्याजस्तुतिः अन्यादशी अन्याद्दी स्फ्य 
४० शिष्टम् अपरिप्कृतं जिविधम् किचित्परिष्कृतम् स्फुटं दिकम् 
४१ संष्ष्टिः सामान्यतः सूचनम् द्विविधा सङ्गराद्धिना 
४२ सङ्करः नास्ति संृषटयन्तगेतः नूतनः चतुर्विधः 
४३ समासोक्तिः परूपा द्विविधा एकरूपा 
४४ समाहितम् अलक्षणम् सलक्षणं तदेव अन्यदेव रस- 

भावगान्तिर्पम् 
४५ ससन्देहः एकरूपः उपमान्तर्गेतः द्विरूपः 
४६ सोक्तिः ि एकरूपः एकरूपः 
४७ घूः निपेधति लक्षयति नास्ति 
४८ स्वभावोक्तिः अस्ति अर्ति अस्ति 
४९ देतुः निषेधति छक्षयति नास्ति 

एवै भामददण्डिसमुद्धिखितेष्वेकोनपन्वागदटङ्करेषु केवरमेकचत्वा- 
रिशदलङ्कभारया भद्रोद्टेन परिष्कृत्य परदरिता अन्ये तु नाम्नापि नेट 
ङ्गिताः 1 इदम विशिष्योदटेऽतिशयितं वेरक्ष्यंसुधीभिर्विमावनीयमर् यदसा- 
बद्र . एव भामहदण्डिभ्यामरक्षणमस्फुटरक्तणमन्यवश्थितमविभेदमसंस्कृतं 
वा निर्दिष्टानापलङ्काराणां धपरिष्कृतरक्तणादिकं शास्रीयन्यवस्थित- 
भविभेदादिकः च निरूप्यादीचीनानामारुड्र्किणां गमं पन्यानं मदयति 
म भामदद्ण्डिनाविति । तरूतनांधारङ्कारान सखयथ्ुद्धान्य पाचीनत्षम्मतांष 
कांश्चिलिर्दयन्निराकुत्य स्वग्रन्यसुपरचयन्ात्मनोऽलष्कारतन्य विचपानमसा- 
धारणं स्वातन्त्यं चाक्तौ मख्यापयति । अन्यचेदंमथमानि रक्षणान्यञ्हूल- 
राणां प्रायेण मम्परर्यकादयोऽलङ्ारलक्षणदन्षा यर्कचीनाः परिप्कतोरोऽ- 
श्युपगम्य स्वोसक्ितान् विशेषान् वं निरूपयन्ति ययपि एनिदं तिरसछ- 
येन्तीपति युभ्यते चास्य भाषददाण्डभ्यामनसिादित अग्रिपममाबोऽरुङ्कार्तन्ने। 



३- उनदधटारङ्कारविषतिः । 

व्यास्याजञैटी 
द 

अद्दयन्याख्येयमरषभरेषितिरेष पररनतिविस्तरमपिधायव प्रष्मेप्तिकया 
च शब्दाना परस्परसमन्वयं सपरिप्कारं निरूप्य ययोचितमषौचीनाडुारिः 
काभिनविशलुगुणठद्रनय पराय मिरदैयञच निरारूरणीयानपीन् प्रयक्ति- 
ष निराढृत्य परस्परन्याढरपदर्थसखरूपनिधौरणे च(त्मनः सम्पूण सातत्य 
पुरस्छृत्योद्ाटङ्कारान्विवेचयन्तीयं व्याख्या सत्यं सर्वशिनापि भक्तनी- 
व्यील्या; समविशयाना व्यास्यातम्तराणामपि मगरमां काचन व्याख्यान- 
ररी किक्तयतीवेति मनागपि षिरोकयतमेतामातिरोहितं भरतिभायात् । 
मूलकारासम्पतोऽयमर्ं इति बा भाचीनालङ्कासिरसुटिखितोऽ्यं पन्था इति 
वा पराक्तनव्यास्यानाऽपरापृटोऽयमे इति चाऽपरिर्यञ्याऽऽत्मनाऽभ्यूहिता- 
न्थानमयं धाएयैविगेपमचरम्म्य तेषु तेपु स्थेपु सन्निवेरयनयं पिरतिफारः 
भरतीदएट्दुराजं हुभिररीरतिरेते 1 

अर्याचीनषलङ्कास्किः सपरिष्ारं सवहुपरमेद्च निरूपितानरटारान् 
जानत एवारमनः पराचीनानामविकिसितङघ्ुममायारङाराणापपरदाभ्युदपानां 

निरूपणपरस्योद्धवासङ्कारसारसद्वदस्य व्याख्यानारम्भन्ञाखीनताम्ौन्तर्- 
न्यासपरेणादिमपयेन समर्थयन् धुकटपायेष्वपयुदधटसदहतेष्वल रेषु फाल 
विकस्वरेप्वारमनः मयत्नविरेपेणार्वाचीनोटिचिद्रानामयोनां योगनेन विक- 
स्वरतासम्पादनमादपविव ५ स्त्र पिकस्वरतेति पयेन व्यञ्जयश्षतिपौढया 
शैल्या गरन्थमारभते । र 

युनस्तचद्ा मासस्थावाचीनसम्मतोमयालद्कारसे विवक्षन् '"वाचा- 

मलङ्कार” इति यथाश्रुते च अ्व्दारुडारमात्रपरलेऽतुपपात्ति परिजिदीषतिषे 
वाक्न्दस्य शब्दाथोभयपरत्वकल्पनम् (१) उपमादोपवियुक्तोप- 
माटक्षगपरिषकरणम् (>) उद्धयकारिकाखेवावौचीनोदादितेकविरात्युपमा- 
भभेदानामन्तमावनमू (३) अथान्तरन्यासे चावोचीनामिसंहितं सागा- 
न्यथिरेपयोः समथ्यसमथेकमावमन्वभान्योद्रटरप्नणं प्रिषटरत्य पोडषापमे- 
दकरपनम् (४) व्यतिरेकालङ्कार च मभ्मदाधमिभेहितं प््धानपलु्रत्य 



[1 

२ 

श्रषमाणोद्धगेदादरणेष्वेव पदमेदापादनेनानन्तमेदत्तम्भावनम्् (५) विरो- 
घाल्ह्कारे च ‹ शणस्य वा क्रियाया वा इति वा शब्दद्विखमन- 

वद्प्तिधोतकमभिधायावौचीनामिमतानां दश्चविधविरोधभेदानपुपक्ेपणम् 
(६) अप्रस्तुतप्रशेसायां च साधारणमेकरूपे रक्षणयुद्ररसम्मते 
मम्मदाधरवाचीनामिमतपचप्रमेदसामान्यसुदरीहयान्येपामपि चतुर्ण प्मे- 
दानाुद्धटसम्पतानामिव तत्र सथु्योजनम् (७) प्रेयोऽरङ्कारे च 
भावानामद्भावादिभिः; सूचनस्यादुमानार्थकतां परित्यज्यानन्दव्ेनादि- 
सम्मते व्यद्चयव्यज्ञकमावं भाधान्येन कान्यरसयोः सबन्धतया निरूप्य रसा- 
नां कान्यजीवित्त्वनिर्थारणम् (८) पयीयोक्तं चांसतुतधदंसापभेदान्तर्भतं 

विभाव्यावीवीनादताना बहनां प्ायोक्तमक।राणां सोदाहरणष्टुदरटक्षण एव 
समन्वयपकराराविष्करणं (९) सन्देहसङ्करे च ““वरेन्दुरिणति स्वीयोदाहरणा- 
जुसरिणीभयाटद्िपोेल इत्येव रक्षयितव्पे ¢ अनेकारङ्किये"'ति कथनं 
सफाखयितुमिव “नयनानन्ददायी" ति पये वहरहारषन्देदसङरसम्भवस्या- 

याचीनोलिगितस्योद्धावनपू (१०) इत्येतानि नन्यारङारिकिसम्पतान्युद्ध- 
भिरसेहदितान्यनमिसंदितानि वा तदीयमबन्धे संयोज्य युषकरूपाणामप्यीद्- 
श्राणा विकस्वरोचितममोदाधायकसवे सम्पाद्य ^“ नायमेकएन्त ” इत्य- 
नेन स्वमथमपद्यमणेन मतिज्ञा्तं विकस्वराणामेव भमोदाधायकतमरिति 
नियमस्यानैकान्तिकभावं व्यवस्थापयति स्म । 

4 क 
इद विवरणपने्ितेष्वपि स्थनिष्वतिविस्वनामलिष्टनप्युद्धर- 

भयोगानतिङेशेन निरबहन्ती बक्ष्मच्वा परिप्करणीयेष्वर्येप्वतथाङर्वतीं पती- 
हरन्दुरामस्य उघु्टतति स्वीयगरीरया यथा्थर््टत्तिमिव पिरययेदितीदमेव 
भवति विषाद्स्यानम्-तदा तु कि वक्तुं पार्यते यदा वक्ष्यमाणविधया 

म 
तत्रत्या दपा अपि स्पूरस्धूटा निरीक्षयेरन् । 

उद्धरषिवेचनम् । 

विभरीनङ्ूदिन्या विथुदधमतिभया व्याख्यातुं भारममाणश प्रिरति- 
फारः न पृखुकारस्य परतां संप्रदायस्य सरक्षगीपतां स्वतयरयत्तिमायत्तिमा- 

सार्येप्बादिष्डरणसदहोचं वा पालयाति (उद्धटमिवरणशेदं विदटतिकारस्य ताशी 
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स्वरम्नयिमशेनद्तूदितां घोतयत्ति या न कदाविदपि मूरकरारस्प माहात्म्य 

स्थाने प्रिपारयितु मरवतत परन्तु तद्धन्थातदौपाणामशक्कमाविष्करणेन 

तदुक्ानरथान् परिष्क निराकरत बा भयतेत ! सन्ति च ताद्शानि निदे 
नानि निरन्तराण्यतिप्ेऽप्यतर विवर्णे । तेषु च कतिपयान्यधस्ताः 

दविर द 
(१) इद्मयमतयाऽकङ्कारशरादधेतिहाते एुनरक्तवदाभास्ताख्यस्या- 

उङ्कारस्य निर्पणमुपतममाणश्चोदटः तमखङएरं जक्षयत्यभिनरगस्वनोद्धासि- 

मिननरूपपदमिति ! इदश्वादिमं लक्षणमेवासद्धवार्थं मन्वानश्च विरतिकारः 

वहुधा ततेव रक्षणराब्द् परिष्कृरयादोषं छक्येषएु सद्धमयति (पु-२.) । “रिति 
कण्ठः काटगरत्छतीशेकानटव्यय” रत्युदाहष्ये च यदभिन्नायेकपमिव 

भासमानं कारगरेस्येतत् न तत् भिन्नरूप पदं गसान्तस्यापद्वात्। कारग- 
छदि ह॒ यतं न तद् कषिविकण्ठपदेनाभिकभिषेयपिनोच्यि । किथता 
रान्तः काटगरेकदेशः न फञना्ेमभिधत्त इत्यभिनाभिषेयलभरप एव कुतः 
हयवेरूपछ शास्पषठद्धाव्य तत्द्रयाख्यात्रमिमतिमनुरुध्य रु्तणं परिष्क- 

रोति न भतीहरेनदुराज स्व जोपमदिचारितरमणीयं कथना्मतुरूमपे । 

(२) यत्र चोद्धयोदषहरणानि नातीव स्पशानि तदीयरक्षणानामेव 
विरद्ानि वा ताद्रेष्वपि स्यदेषुस्पषतमानाप्विरुदधरक्षणानां बोदाहरणानां 
प्दुमेन ग्रम्थस्यासाङ्गत्यमुद्धाव्य निराकसेति विदृतिकारः । 

सपकवतुयेमभेदस्य भ्रस्तयेण रूपणातर'€पि तदक्षणोदाहरणस्य च 

'आसारपाराविशिरैः" इत्यस्पास्पषटताष्ठद्धाययन् स्द्रराधुक्तपरम्परितरूपकः- 
स्येव तस्य स्वरू¶ रक्षणप्यान्वयान्तर्करणेन परिष्कृत्य (१.१ ०-११)स्पष- 
तपे ^पेहस्केसरण्रुदरवि पयमपि शछिषपरम्पसितख्पकोदादरणं भद्रैयति। 

(२) प्ं दीपकदादरणान्युद्दोपात्तानि तदटक्षणस्येब विरुद्धानि । 
अर्थीवतेये उपमानोपमेयमति परकृतापकूतगामिधरमस्पादावन्तमध्ययोर्भी निर 
शपर दि दीषकारङूतं कान्यम् ! 'सञ्चहार शरस्काठः" इत्याद्युदादरणवय्यां 

षि अरयोऽपि धमा; मरङृतमात्रगापिनये पवन्वि तुरपयोगितायदलद्धरणक्षमा 

इति ्यूनतषटदधान्योदाहरणान्वराण्येद स्वमनी पिह्मकहिपवानि ददाति "दई 
दििणश्त्पवपदीनि १.१२) । श्रद्धणेने स्तुते कद्म्बद्पुमशोमायाः 
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भयोषियोगिघुखसम्पदां च संहरणं, विदेशवसियातपतिफाननद्रीनश्षर्दां 
भरवासिदुःखपदत्व, कान्ताननेन्दोरिन्दोथानन्दकरत्वमिव्येते धमीः कीत्यमानाः 
भकृता एवेति न ते धर्माः परकृताध्कृतगामिनो दीपयन्तीति पदयन्विवृतिकारः 
साष्टम्भघुद्रयोक्तान्युदाहस्णानि निरकृत्पोद्दस्णान्तराणि तुरपपोगिता- 
नाक्रान्तानि निरूषयामास । 

== (४) एवमक्षेपारुङ्ारोदादरणपत्यन्तायुक्तमेव विरोकयन्महता 
भवन्पेनानुपपत्ति परतिपाचैवविषानां दोपाणाशद्धयगरन्ये वहुरं संभवं 
सुक्ष्मदृष्टिभिध्च न सदणाभ्यवहारिभिरत भाव्यमिति च साङ्रतं निर्दिशति' । 
(¶२२-२३)। बष्यमाणविपयस्य घया्षेपस्य अहो स्मरस्य पाहारम्यम्! इत्यु- 
दादरणष्द्धटोपक्षि्तम् । तन च विधृतिकार उक्तविपयतामेव प्यति, न दि 
सामान्यविषे पाभ्यां यदुक्तं तदधप्यतुक्ते मवती"ति कथयन् ! स्मरमाहात्म्यं च 
महते छोकातिक्रान्तगोचरतवेन व्यमानमतिशयेक्तिच्छायामावहति । उक्त- 
विषयथाभेपरसद्कीभते तयेति तयो; संरकृतां चारुतामेव तत्रोदादरणे पद्यति। 
द्विरीयोदादरणे च “क बा कामविकट्पानामन्तः कारस्य चे्षितः” इत्यत्र 
सामान्यत उपक्रान्तस्य चित्रत्वस्प मरतिपेधः वेत्यनेन न क्रियते किंत काम- 
विकरपानां कारस्य चान्तेक्षितत्वं प्रतिषिध्यत इति कथमा्षेपतेति पृच्छति । 
चित्रतवक्िपपयैवसानाचास्षपत्वं यदीष्यते रूपकादिष्वेपि पर्थवसानगतिमाधि- 
स्योपमा व्यपदिदयेतेत्यादिना च तदप्युदाहरणमसद्कतं व्णयच्रुदादरगान्तरा- 
ण्येव परदशेयति 'घुदम बिरम्बघुः इत्यादीनि । 

(५) उजस्विनधारङारस्योदादराति- 
भ्तया कापोऽस्य वनय यथा दिमगिरेः छताम् 1 
सद्धदीं भववृते दठेनापास्य सत्पथम्” । इति पय्ुद्धटः । 
अत्र चात्मनोऽयं तपस्यन्त्याः कन्याया हिमगिरितनयाया दठसद्खहणे 

शङ्करस्य भवतेनन्नानौचिस्यं शास्रविरोधं वेकान्ततोऽयुरुन्ध इति तदुदाहरणसवं 
नानुमन्यते वृत्तिकारः (षु-३५) 1 स चासुरक्तायाः कन्यायाः पिाचतुमतिं 
विनाऽपि सक्चदणस्य गान्धवीदौ विवाहे चस्यचित्यं शास्रसम्मतिं च समार- 
यद्ुदटे निग्रहीतुमिव “यदा च इठरसंग्रहः शाख्रविरुद्धो रागकारणकस्तदोर्ज- 
सवितेति साकं व्यञ्जयति । एवं च परपरिग्रदेषु रागतः भवृत्तिवणनमस्या- 
छङ्कारस्य युख्यघुदादरणं भवेदिति मन्यत इव । 

१, तेदेवमन्यत्रापि समवी विचारः प्रकृतक्षतिमादधातीति ना्मामिरदचितः 
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(६ ) तया च्छिठारङ्ारोदाहरणे चानन्ता अनुपपततीश्ाव्योद्धट ‹ 
निगृह्णाति (पु. ३९-४०) । शस्व च पषटवातत्रे'ति च यदुदादरणं तच्छ 
पोषमयोस्सङ्करस्योपमायाः केवलाया वोदाहरणीभविरं युज्यते न शेप्येष 1 
सदरयोक्तिमुरुप्य “सकलकलं पुरमेवल्नाते समति धां शरविषमिवः” इत्यादा 
विव पृवातान्नत्य्ापि इब्दमावरसाम्येऽप्युपमा ङग्दारुडारोऽद्गीकरियते , 
नान्य खन्थमतिष्ठः छेषः उपमाभतिभमिवापादयन् स्वयमेव स्थानं भने) 
शुपस्य चारद्धारान्तर्यावतैकसेऽभ्युपगम्यमाने फथयुद्टेमैव चतर्मरूपक- 
शछपव्यतिरेकौ श्िैकनीवितौ रूपकन्यतिरेकपभेवेष्वम्तभीयितौ । न तु रूपक 
च्यतिरेकमावायन्यावितै । अतः ूैग्रन्यपिरोधोऽपि मवस्युद्धदर्य । यत्व 
वैचित्यं तस्याछद्भार इति नयेनोदयोक्तषुमयविधमपि शिष्टं शर्यकसमा- 
ध्ितनैनिन्यचयर्कारीति समङ्गागद्गसेन शब्दरागङ्कारतामिवाक्ति नाथौ- 
छद्धारताम् । एवं रूपकविरोधारपि शछब्दयैचित्यैशसिणवनीपितौ शब्दा 
रङारवान्रातिवतैत इतीमे श्दुवैवित्यभूटाठङ्वाराः श्धारङ्कारा उभया- 
लकारा वा भवितुमहन्ति नर्यकालङ्कारा इति ु धीभिनिरघूयं पिचारयि- 
तन्पमिच्ुदरशरदयषुपामते । 

(७) उद्रटोपतेष्वङ्करेष द्ठन्तोऽपि कथिद् भवति । तं च रक्षय 
चुट उपपाप्रतिव्तूपपातो व्याहृत्श्चषूपता सम्पादयितुं ५ यथेवादिपदैः 
शुन्यं" इति विर्धिषन् मतिवस्तूपमासमाक्रान्तमेतर पयमुद्ाहृरतीति तननिष्कास्य 
विद्टतिकाते श्द्रभोक्तिषदादरतति “त्ववि दष्ट एव तस्या” इत्यादिम् (पु.५२) 1 

५ दिं वात्र बहुनोक्तेन वजन भ्रमा । 
उदन्दन्तमनासाय सदानद्यः किमासते ॥ 

इति चोद्रगोदाहरणे परतिवस्तूपपायामिष पाचकमेदेमैक एव साधा- 
रणो पमः माप्यासादनशव्द्भ्यामुपमानोप्मेययोरुभयोरपि निगदो 
गदितः 1 सद्रटोदाहरणे च निवौणविकासौ भिन्नावेथ धपीविति न मतति- 
य्तृपम प्रदं भजते । एवादशेषु चोद्धशस्पाठुपप्नायैकयनपरेषु प्रकरणेषु 
धिस्त्ण व्यापि भतीदिन्दुरानः मूलकार इति समाद्रेण वा भाची- 
माना पन्थान परिम्वयित्तय्य इति बुद्धया या स्वैथा जोपंमाव्मेव समा- 
द्विपणः स्वन्यारूपविखरी च पस्तुरार्थर्पोऽन्यत्रन रिरैपयन् यथाशचुते- 
भपोऽयेभ्यः पदरासदरपपि न प्रचलतीति विदटतिमिपां विषावयता न 
भवेदन्वर्दितम् । 
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अ्रतीहरेन्ुराजप्रतिक्षेपः । 

उद्टग्रन्यव्याल्यान।य पर्टतश्ायं विष्टतिकारः न केवरं तदुक्तार्था- 
नेव निर्विशङ्कविमदीनदील्या विभाव्य गुणदोपान् परामूद्चति । करं तु तदीय- 
भिषरणकारानपि स्थूलदटया व्याकृतो नोदाप्ते विवेचयितम् । मतीहारेनदु- 

सजस्य टघुदत्तिमिवान्या अपि व्याख्या उद्धयर्ङ्ारविवरणपराः कवि- 

द्विचाये निरस्यन्वि्तिकारः सत्यमभिन्यञ्जयति व्यार्यान्तराणामपि सद्भावं 
यदपि भूयसा अतीहारेन्दुराजपतिपादितानेवाथानिराकरोति । इमामि च 
भरतीहरिन्दुरानोक्ता थानिरसनानि न केवरपस्य विदतिकारस्य नव्यालङ्गा- 
रिकसम्पदायादुसरणमाबोद्धूतानि । अपि त भतीहरिनदुराजस्याघ्रजुबुद्धचा 
करिपतशिष्टविवरणदिरपूजितान्यपीति वक्ष्यमाणदूपणनिदैनेभ्यः स्फुटं 
निरूपयितुं पाते । 

( १) पुनरुक्तवदाभासः 1 
एतस्य च छक्षणवचनं भतीहारेन्दुरानो विगृह्णाति “अभिन्नं वस्तु 

यसमिघ्ुद्धासते तदभिनवस्तु । भिन्न रूपे ययोस्ते भिन्नरूपे । अभिन्नवस्तवि- 
बोद्धासेते भिन्नरूपे पदे यरिमस्तद्" इति । इदथ बिग्रहवाक्यपदरनमयु- 
पपन्मिति विष्टतिकारः निरस्यति । अभिन्नवस्तितीदं पदं यदि भिन्नरूपे 
इति द्विवचनान्तस्य चितेषर्णं तद्! प्रयपवहुवरीरौ अन्यपदार्थ; कथपेकवच- 
नान्तिन यसपिनिति शब्देनोपात्तः इति मन्वान इव तदेव परिष्करत्या्चुवदति 
विदतिकारः “ अभिन्ने वस्तु वाच्यं ययोस्ते अभित्नवस्तुनी । ते इब भासेते 
भिन्नस्य पद यत्रेति फेचिदि"सन्तेन ( पु. २)। अनू चेव भतीहरन्दुराज- 
सम्पति लक्षणमव्पाप्या दूषयति । ययेवं पदरदवयस्यैष लक्षणे मेशस्ति 
(््तनुवरपूरिण'ति पूनस्त्वदामासालङ्कूतराव्ये वहूनां पटाने तथालिधतय्प् 

टक्षणपच्याप्तपयवा वहवः पुनर्क्तवदाभांशास्तत्र तेया भवेयुरिति तन्मतं 
निरस्य मकारान्तरेण रक्षणं परिप्फरेति । तया तदुदाहरगेऽपि ^“ ततः 
भभरती"ति पये “तदा प्शरतीत्ि पठन् मतीदरिन्दुरानः सतीवियोगादारभ्येति 
व्याच । इद च सर्वयाञ्ुपपत्नम् । अयच श्टोकः उद्धदकृतङृमारसम्मवकाव्या- 
न्तभैतः। तत्रैव शङ्रेण कपि दग्धे गौर्या निर्विय पिद गतायां रि्टफया- 
भागस्य वभनपरे ग्रन्यमागे भयमस्यानमौ चित्याद्रजते । पूरवटचतसपिश्नयततः 
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्षदोऽ्सपषटतं फामदहनसूपाशरमेवपितेत । न ह पिरनितं सतीवियोगम् । 
अधुतं ग्रन्थकार एव गङ्रपुखेनोचसख- 

५ चण्डारकसे कन्दर टरा मयि तिरोदिते ! 
सञ्जातातुरनैराश्या कि सा शोकान्मृतता भवेत् ॥" 

इदि कन्ददारो्रतिरोधानरूपपू्वेकथा मागं व्यति 1 एवे मन्वानः 
विषटतिारः "ततः कामदृहनादारभ्ये"ति उुपारसम्भवकाव्यस्थपूषेकथामाि- 
नाष योक सद्मन् प्रतीहरिन्दुराजं विक्षपतीव (पु.२) 1 अतपएव “स देवो 
दिवसाननिन्ये" इति च दिवसप्रणेन कामदहनोत्तरं कतिपरयदिवसानन्तरं 
रहि सषपक्रान्तायां काठगलरसरीज्ोकानरुन्यथस्य हरस्य गौरीस्मरणासु- 
रामयोप्ेभनघुस्यमानसुपपचते । तथा निस्पद्धपदचच पू परिवयीधमागताया 
उपायारसङ्गं च तद् निरतं चोतयति ॥ 

(२) काटासुघ्रासः) 

अत्रापि मतीहरिन्दुराजव्याख्यामञुलिवितिपरादतामेव विदृतिकारः मद- 

क्षयति । “शब्दानां वा पदानां बा? इति लक्षणवाक्यं शब्दपुनरक्तिपदपुनर- 

क्रिशम्दपदपुनरक्तिरूपमेदव्रयपरं स्वये कटपयित्या पदशब्दो च स्वतन्तप्र- 
सन्ब्रसेन परिभाष्य तयोश्च म्येकं भेदद्वयमिति पथपमेदालुद्धटरक्षितकषपथु- 
छह च ब्युक्पेणोदाहस्पतीहरेन्दुयत्र; टया घगमेऽप्ये छिरयतीति योत- 
यन्द व्याङुवेन प्रतिक्षिपति तन्पत्तम् विषठततिकारः। अत्र च श्रब्दपद्योः पुन- 
सक्तेमभेदकरपनमेव टक्षणोदादरणविरुद्धमदुपपलच । ' पगिनी; पद्रिनी- 
गद्ियुदाहरणे पद्चिनीश्षब्दस्यैव पुनरक्तिदेदौनात् । न हि तत्र पदिनीरिति 

पदस्थ पुनरुक्तिः । मूखोदादरणकयश्च एोषछद्न यते । वाक्ष्दस्य च छक्षणान्त्- 
गैतस्य ठतीयमभेदे मूलतो दानिरित्यादिवदसंवद्धकस्पनाः प्रतििपन्विटति- 
कारः व्याकरोति “ तस्मादित्थमेतत् 1 शष्दानां पदानां वेति द्री भश्च ।* 
इत्यादिना "‹ पञ विमेदाः ऋपेणोक्ता; ” इत्यन्तेन ग्रन्थेन ( पु.६ ) 1 

(३) रूपकम् 1 
अस्य च “श्रुत्या सम्बन्धविगद्मद्'' इत्यादे क्षणे, ५ श्रविनिरन्तरा्े 

निष्ठः बृच्दव्यापार्ः } रयाञ्तुपपचप्रानपदान्तरसेवन्धे सत्पदान्तर इत्यादिना 
च्याङ्वेतः मतीदारेन्दुराजस्यानवधानं ¢ पदस्य श्रौतिनथैन श्चप्या संबन्धो 
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भप 
भप्येवेति तदभावो न व्याख्येयः” इति कथनेन चयोतयन् विष्टविकारः “युति 

भतिपादितोऽथै इह उप्चाराच्यतिः”८(पु, ७) इति व्याख्यया श्ुतिपदं श्रौता- 
परमिति परिष्कृत्यासद्वतिं वारयति । एवमेतदुदादरणे ““ज्योच्लाम्बु- 
नेति पद्येऽपि असिच्यतेःति क्रियोपादानसामर्यात् सेकसाधनीभूतस्याग्बुन 

उपमानभूतस्यापि प्राधान्य्ुपमेयस्य चाप्राधान्यं द्दरोकितितो यथाश्रुतग- 

तौऽवगत्य सपासोक्तरूपरुतां च सम्मान्य समुद्धाविताशङ्कानिराकरणे रभ- 
सप््टर्या शछि्यन्तं, एकत्र इछोके अवस्याद्रयस्य रूपरातिशयोक्तिछायारूपा- 
छद्कारद्रयस्य च कटपनाविकस्पेषु विथग्धं भरतीहारिन्दुयने दस्तावटम्बदाने- 

नोस्थापयननिव विवृतिफारोऽवेशमेव ° असिच्यतेत्यनेन व्याशिरष्यत इति 
यथोक्तमेव साधु ' ( पु. ९) इति कथनेन शङ्कां परिजहार । रद्रवचनस्य 
च शाब्दभकमातुसारिताकथनेन गत्यन्तरं निरूप्य भतीहारेन्दुरानस्याव- 
स्याद्रपारक्षाददरयरुल्मनाकोखादटम् (अनेकारद्कियेषटेखे' इति न्यायेन 

सङ्ठररक्षणाक्रान्तताभदर्दनेन सूपरोदाहरणीमाव एवानुपपतति भद्द्यै 
निराचकार । एवं “ पररूपेण रूपणात् ” इति चतर्थरूपकमभेदढक्षणं 
‹ पर्या्यान्तरस्य यद्रूपं कारककदंवकं तेन रूपणात्ति व्याङवैनत 
भकीदरिर्दुरानमसम्बद्धाये रुथनन्यपूतं मन्दानो विव्रृतिकारः समञ्लसं 
च्याल्यान्तरं ठक्षणस्य कथयन् तद्चारूयां निराकरोति । “ परेणाथौन्तरेण 
यो रूपो र्पणमयोसङ्कतस्यार्यस्य तेन निमित्तेन यद्रूपणं तस्माच् 
(पु. १०) इतिच व्याङु्वुपाजनभूषणयेः सू्पणाधीनखूपणपासारारा- 
विद्चिखाद्रीनाछुपपच्मानं पयति । 

(४) दीपकम् । 
दीपकरक्षणे चान्ततापमा; इति पदं निषरिष्टम् । तच विगृहम् 

मतद श जोऽनवदितः ममाधति । ‹ यत्रान्त्गतोऽपसाम्यीवसेयत्वादू- 
पमानोपमेयभावो येषा तयाबियाना ध्मीणाम् ' इति दि तस्य त्रिवरणभ् । 
अन च पपीणाघ्ठपमानोपमेयभावोऽन्तर्मेत इतति चायः फठति । न हि संदर 
णादीनां पर्माणामीपम्यमर्थतामय्याष्प्तम् । न्दु पुपयोभागलसम्पदो- 
स्तत् । तयो साधारणो घर्मः सेहरणमेकय्र निद्द्यमानघुभयं दीप- 
यतीतीदमेवामिमतमनवदिततया येषां धर्माणा्मीपम्यमन्तरमतमिति 
बिगृहयति 1 अमु ममादं दिवृतिकारोऽनदुवादमेय व्यास्यान्तरमदरमेन 
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पूचयति सामरध्यावसेय उपमानोपमेयभाव येषु सतप साद्या (षु ११ 

हति । येषए धरेषु आदूवन्ते वा सप्छु साम्यादीपम्यमवसीयते ते तार 

धर्मा इति हु विवरणपनवदम् । एवमेव ° माधान्येतरयोएनः ® इति च खः 

णान्तर्मतं विकेपणान्तरं ‹ अयमव्राुवादः पार्थात् ' इति कथनेन निः 

भं मन्यते भतीरेनदुराजः । स्छटेऽपि तस्य धिेपणस्य फरयचे ददेत 
विवरणं स्यूकविरोकनापतितमिति विवृतिकारः हन्ययोगिताव्यावृ्चि ति 
पणफरं भदशेयति । श्याधान्येततरयोगिन इति विस्पष्राथेम् । उपेयं दि मधा- 

नमुपमानं चित्तरत् । इति व्याल्यानमसत् इत्यादिना ग्रन्येन (पु, ११)। 
(५) उपमा । 

4 यच्वेतोहारि साधम्ब॑मुपमानोपमेययो { 
भिथोऽिभिन्नकाखादिदन्दयोरपमा तु तद् ॥ ” 
इत्यन चेपभारक्षगे चेतोदारिपदं स्पषटर्थपलङ्गाराधिकारादेव चेतो- 

करित्रस्याथैसिद्धतवाद् इभिसन्दधानो वामनमपि ममाणयन्पतीहारे- 
नदुराने व्याल्यानि । ' तेनालङ्कारत्वदिषोपभायाऽ्चेतोहरितवं टन्धम् । 
अवशतोदारीत्युवादः प्राप्तायैताद् ? इति ग्रमयेन । इमां च व्याल्याम- 
सहमानो विषटततिकारः सफट्यति येतोहारिपदग्् । स तु पयत्यष्विषदुध- 
पपान्पाष्तति फलं तत्पदस्य ! अचङ्कासमस्तावध्चि सखममेयतवादिनाऽपि 

संभाव्यमाने साधम्मेव व्यावर्त न हु 'सडाञ्छनेन्दुविप्वामं शुषं भाति 
मृग्य इत्यादीनाम् । साधम्यपात्रस्य चोपमारक्षणले उक्तोदाद्रणेऽपि 
शदो साधम्य दरण्यत इत्युपमात्ववारणाय चेतोहारिपदम् इति दि तदादायः। 

अघुमेवा्थं “नत्वणङ्कासस्ताबात्सस्तपरमयत्वादिसधम्पनिरारूरणाधस्येनो- 

.पयुञ्यते इति विस्पष्टम्" (पु, १४) इति ग्रन्थेन भतिपाच मीरे. 
न्ुरजे तििपति । 

एवं ५ भियो विभिन्नकाटादिरब्दयोः› इति च भागं विष्वन् 
भतीदरिन्दुराजः तूनां काश्चन भक्रिया देशयति मदत क्टेरेन 1 तदीय- 

च्पाख्यया फलितत्वपैः--भिन्नमवृत्तिनिभिचरशन्द्भतिपाधयोरपमानोपमे- 

सयोश्ेतोदारि साषम्पुपमा इति । एतेनानन्वपन्याातत; भवेवु 1 एत- 
दं च ^ चदष्टयी शब्दानां पवृत्तिः » इति जात्यादीनां चहणामेव मत्ति- 
निभिचव्वे मदमाप्यसारमारेभ्य मरसिद्धेऽपि काटदिगादीनां पटत्तिनिपविचतं 
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केपुषिच्छन्देषु नूतनमतरोपक्षप्यते । मथमम्तिनिमित्ततेन परसिद्धां जातिं 
पुरसस्य ° पिभि्नास्यादिश्चन्दयोः * इति वक्तव्येऽपसिद्धस्य फाठदिस्तं 
चोद्धटसम्पतमिसयुखेक्ष्यते । निरैकश्च मिय; पदमिद्यादीनि बहूनि र्टि- 
छानि कल्पयन्तं भ्रतीहरिन्दुराजं वारयन्क्रारमश्छ्पेणाथौन्तरं बहुफलं 
भदश्यति विदटतिक्ारः ¢ मिथः अन्योन्यगतत्वेन वैमानोऽर्थीस्साषारणः 
जविभिनकाङरादिः शब्दो ययोरिल्यकारमदरेषः । न च॒ भिन्नपरत्तिनिभित्त- 
सोरिति व्याख्येयम् ” ८ षु. १४ ) इत्यादिन! ग्रन्थेन । परयोजनश्चास्व 
पिकञेपणस्य कारमेदादिना साधारणधरमों यत्र भिद्यते राम इव भाति रने- 
स्यादौ तत्रोपमातवारणं भदशेयति । वस्तुतस्तु भामहक्षणे 'विर्दधेनोप- 
मानेन देशकाङक्रियादिभिः । ̀ (२-२०) इयत्र निर्दिष्टं देश्रकालकरियाविरो- 
पमुकै मशतस्योद्धरस्यैवं वचनमिति स एवास्यायं इत्येव युक्ततम । 

किं चात्रैवाथ्यः पूर्णाया उपमायाः उदाहरणे भवोधाद्धवरमिति पये 
पूरणनदुविषस्य केवरस्य किञ्ञरराटीनपटद्कुदकाननोपमानभावं वणेयन् 
ध्ैनयूनस्वेन सम्भवन्तद्चपमादोपे विस्मरननेव ल्दत्तिकारो व्याख्याति । इमां 
च ज्यूनतां परिजिदीर्पनिव विदरतिकारः शमाद्निस्यपतिममिति परशचपमानो- 
प्मेययोर्मैन्पूनता निराङुर्पमादोपं वार्यपि ‹ ए. १६ ) । टुपरोपमा्यां 
च साधारणधर्मधप्तायाः बाक्यस्मासगम्यायाः इदमेवोदादरणमसितोदरत्- 
रूपधरख विवक्षन् पारभेद्मदरनेन युनरपि पमेन्पूनताख्योपमादोपं न 
स्यृतिपये समारोपयति मतीहरिन्दुराजः । विषटतिकारस्ठु तामिमां मतीहरेनदु- 
राजग्याख्यामनरूय ^ इति न युक्तं व्याल्यानमद्ितोदरोरर्विवक्षावां तु 
धमेन्यूनले दुय स्याद् । तस्मतनेनैरिवित्यायुदादरणम् ।, ( पु, १७) इति 
कृथयल्ुदाहरणान्तरमेव ददएति। 

एषंद्रयछोपे समासतगम्याया उदाहरणदयशुपात्षच्खेनैरेति सम्भाव्यो- 
दादरणद्रयस्य तिद श्ाधीशगादैख-नीरोतपलदरेक्षणाखूयस्य मयोजनं बरपयन् 
बहवीदितत्पुरूपत्वङृतभेदद्रौनमेव फणं निर्दिश्य सन्युप्यति मतीहारेनदुराजः । 
विष्टतिकार् इदमयुपपन्नं विरोकयमेकं संदेदसंकसाक्रान्तं निप्कास्पापरपेद 
चिद्क्षापीश्शार्दर इत्यंशषुदाहय निरस्यति भतीदररन्दुरानम् $चिदुपमान- 
्त्तरपदमू'शत्यादिना ग्रन्थेन ८ पु. १७) ! जितयछोपे समास्गम्यापरुदाहरन् 
‹ ता रश्चिच्छायवदनामू  इसमेःपमेयरोषं भन्वाने मतीहाषनदुरानं “ सपम्बु- 
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पमानपूैपदस्य बहु्ीदिर्तरपदयोपवेति वा्वकिपयौलोचनेनोपमान- 
वाचकपुषैषदान्तगंत्छायापदस्योत्तरपदस्य लोपमभिसन्दपानः रिषुपमेव- 
स्यायदोपमानस्य रोपोऽभिसदित इति पृच्छन् मरीदरिल्दुराजिवरणं एषी- 

मिद्व परीक्ष्षपिति सेपद्यसं परित्यजति विषटतिकार्ः ( पु १७) 1 
एष आयःशूलिक इति च मितयदोपे उदयदरणं स्वयघद्ाव्यातिशयो- 

क्तिसम्भरेनोपमात्वातेपश्च सम्भाव्य शशिच्छायवद्नाभितिवदिति दृषटान्येम 
केवलं वमानं समावते मरतीदरेन्दुराजः। वि्ततिकारस्ठ नेमे पक्नमवुगरहाति। 
प्रन्तरतिशयोक्तिमेग् पश्यन्ती परीहरिनदुराजमनूय दूषयति ( पु. १९) । 

(६) ब्रेयस्वत् । 
अयच परेयोऽशद्भातेऽटक्षणं भामहेनार्फटठक्षणं दना च निर्दि 

ऽपि स्फदपरिष्छृतप्रणपुद्धदेमैव निरूप्यते । तयोश्च मापहदण्डिनोरदादरण- 
पदैः देवशसनृपापत्यादिविषया या भीतिः भावदाव्दाभिधेया तदर्णन- 

मेवाछद्कारतया भरतीयते { उद्भदस्तवेतवताऽपरिदप्यस्तावतिक्रम्य ‹ रत्या- 
दिकाना मावानामहुमावादिघ्रूचनैः इत्यादिना ठक्षणेनान्येपामपि रत्यतति- 
स्््तिना व्यभिचास्सातिकमावाना खुचनेनाप्यलङ्कार मन्यते 1 फ़ एते 
मारा आदिशब्देन संशदीता; इति च विदृण्वन् परतीदरेनदुराजः भावतया 
नाव्यश्नाद्ननिदिषठन् स्थायिभावनिप्यन्तरमन्य पञ्श्द्धावाः अनुभावादिभिः 
तिताः यत काल्ये तवर भेयस्वद्भवरीति वणेयति 1 एतेषामेव स्थापिभावानां 
पिमावातुमावादिभि्मीटिताना वर्णनाच रसवद्लङ्कारं निरूपयिष्यति 1 
विषटतिकारस्ठ स्थापिभावना वणनस्य रसासतापादनं विनाऽपतम्भवाद्रसषद- 

छद्वारपविपयता तेषा व्यवस्याप्य षीत्यासिकायाः स्ते व्यमिचारिसालिकभा- 

बयोक्च सूचनपरस्य काव्यस्यैव प्रेयसखत्वं रसबब््तिपरिक्तत्वं च व्यवस्यापयन् 
स्पायिभावानामादिपदाग्राद्ता वणेयन् मतीदरि्दुराज मदिकषिपति “पथाश- 
द्धाषप्ूचनमिति व्याख्यानं न युक्तम् । हस्रादीना भावाना दास्यादीना 
च रसाना मेदस्यांपिद्ध्वात् 1 › ( पु ३३) इति ग्रन्ेन । दण्डी च “रतिः 
शृह्धारतं मता 1› ! कोषे सद्रात्मता गतः › (२ २८१-२८३ ) इत्यादिना 
स्थायिमावाना रसारमतया परिणताना वणेनस्य रसवदलङ्कारलमुदाहरण- 
सुखेन निरूपयन् प्रयोऽलङ्करे भीतिखूपाया रतेरिव मरान्तराणामपि विष- 
यता व्यञ्जयति न रतिदाघादीना स्थायिमावानाम् । एवं स्थिते स्यापि- 

भावाना रसवत्तयाऽढवैता बेयोऽद्भारमापरकयनं मरीहरिन्ुरानस्य 
सरवेयाऽनुपपन्नमिति वितिकासे निर्यात । 



५. 

(७) सङ्करः । 
दतीयसङ्करपकारं विवुण्वेदच खघुवुत्तिकारः स्वरसयतीतमर्थ परिदञ्य 

स्वमनीपितमर्य थिदुद्धदगरनथे समारोपयतीति विरृतिकासे निष्हाति 1 
¢ शन्दार्यवस्यैलङ्कारा चार्य एकन भापिनः 1 
सङ्करो वैकवाक्यांदपेशाद्राऽमिधीयते ॥ › (५-२२ ) 

*-> इत्यत्र च रक्षणे एकस्मिन वाक्ये वाक्यांश वा मरतिभासपाना; शब्दा- 
भवस्यैरक्राराः सङ्करतां भष्वन्तीति स्वरसतः भतीयमानेऽप्ययें ' शब्दायं- 
वत्यरङ्काराः इत्ययुमं्मेकवाक्यभासिनः इयतैव सम्बध्य वाक्यैकदेशमविष्ा- 
श्चारङ्काराः शव्दमाजत्तयोऽर्थमातत्तयोऽपि भवन्तीति भरतीहारन्दुरामो 
निरूपयल्ुदादरणेऽपि स्वोतमे्षितमेव शछेपोपमाख्यायीलङ्कारयोः साङ्कर्यं 
भरत्तिपादयति । अथीलङ्कारद्रयसाङ्यैस्य च चतुथसङ्रे संखा वा वक्ष्यमाणा- 
यामन्तभौवसम्भवमुमयनान्वययोग्स्यैकवाकयोपाततसय च भधानस्य शब्दा 
थवत्येह्ारा " इत्यस्य विच्छिधिकदेशमातान्वयफथनकछेशये न परयति 1 

अषटतेवा्ध॒विहतिकारः ‹ य्वेूवाकयाेसाद्िनाऽथीरङ्गारसङ्करो 
व्याल्यातस्तदसत् । वहु सङ्करे संख बा तस्यान्तभो यात् 1 ( पु. ४७) 
इ प्रनथेनानूद्य निरकयेति । तथा “ सच्छायदणिका चाणि अम्भो- 
भिनीष " इतयुदाहरणे चोपमापतिमोत्पत्तिदेतभूतायेर्टेपस्योपमायाश्च सा- 
कर्यं कथयन् रघुदत्तिकारः ¢ पष्टवाताश्रभास्वत्करविरानिता मभातसंध्येव"' 
इति इठेपोदादरणे इटेपस्वारङ्कारान्तरव्यावतैकलमनवकादरादुद्गोषन्यस्त- 
मालमना चादरुमतं विस्मरतीव । श्ब्दसाम्यकृतयौपम्यरुदाहरणद्रयेऽपि स्फृट- 

मिति भवतीदं इटेपमात्रणुद्रटस्य मते नोपमा । अघं च पूर्वोत्तरविरुद्धकयनं 
विष्टतिकारः भरकाशयति ‹ उदाहरणे च शछेपोपमयी; यत्साङ्कप व्याख्याते 
तद्पयुपिध्म् । श्चेप्य नि्विपपतापत्तः। येन ष्वस्तमनोभयेनेसस्पोदाहरण- 
भितिचे्न्टं चेदम् 1 " (पू, ४७ } इत्यन्तेन ग्रन्थेन 1 

८) काव्यलिद्गम् । 
‹ छयेये दव शरेपाङ्गकान्तेः किञिदसुर्वला १ 
विभूषाधःनोदैदान्दशेयन्ती दुनोषि माम् ॥ 
इति काव्यलिद्नोदादरणं च रिदरण्वन् खघुदरचिकारो विश्ेपतोऽनवषान- 

पराहत इति स्फुटं मतिमाति । तव् दपाद्काम्तेः सकाशाद् फिविदसुञ्ज्वखा 
इयं छाया भरूपणेयितमदेशान् दरीयन्ती मां दुनोतीति सापान्यद्छीनामपि 
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भतिमायादयमः। भदीहरेनदुरानस्ठु ` कन्तेशिति पं पचन्ते प्रिश्हन् 
स्या अदुज्लय चया िद्भूता अछुमापयक्तीति कलयित्वा सन्पादीना- 
मवुज्वछा छाया आमरणयुन्यक्ण्डादीनाभाभरणतम्बन्मतीतमनुमाप- 
यतीति किरुषट्म्बन्धं कथनाय भिपादयिहुयीदमानस्छतरां मधति । 
वि्टतिकारसु अद्धानामाभरणोचितानापाभरणनून्यसे कान्तिरचुज्बला 
भवेत् 1 अनुपयुक्तामरणानाञ् स्कन्यादीनापद्धानां सषद्ा हथतेवेति उं 

तस्पादछायाया असुज्वरता फथ्येत । रिं च इयमिति प्रयक्षत आभर 
णुन्पाचुज्वद्फष्टशोमा निर्दिश्यते । कण्ठगता चासुल्वखा शोभा कण्ठ एव 
भूपणसप्यन्धमतीत स्मारयन्ती दुनोतीति कथनचच युज्यते । न स्कन्धगताचु 

क्वशोभा विभिनराधिकरणकण्डगतामरणसम्बन्धं स्मारयेत् इति च मन्वानः, 
मपीषरेदुराजं निरस्यति “ आभरणन्यासास्पद्कण्ठदिशेषाणामद्वानां या 
कान्तिः तस्याच्छाया इत्यकषद्राख्यानम् » ( पु, ५२ ) शूरयादिना ग्रन्थेन । 

एवपतिसद्विक्षायामप्यस्यां च्याख्यायाष्टद्धरपतीश्रेन्दुराजयोरनवधा- 
मवि्छीसतानां स्प विवेचनं तेपां च निरसनपरिष्करणानि ददयपानानि 
भराषान्येन विटतिफार एतयोः प्रमाद्परिप्करणायैव मकृतय्रन्यं पररेभे इयेष 
सम्भायनाञुद्ावयन्ति । अतएव चचैतस्या ऽद्भटालङारविदतिरित्यमिषाना- 
दु्धटवियेक इवि ोद्धखवि चार् इतति वाऽभिधानमतितरापौवित्यमसुर- 
तीति पूर्ोकोधरेपरतीहारन्दुराजयोः प्ररापरशीभ्यां स्प पिभाव्यमानं, मन्ये 
वश्ष्यपाणजयरथानृदिगेोद्धरविेक्यन्यसंवादेन राद्व पराधरुयारिति । 

४. विवृत्तिकारो राजानकत्तिरककः । 
---'° --- 

जपरथानुवादानां सवादाः 

परवक्तिमबन्येन योद्धय्मतीहृरिन्ुराजयोगिेपरतः, सापान्येन चर 
व्पाष्यानान्तरागाुद्धटयिव्रतिपराणां दिवेचनमेय पुल्यतया भरकृनव्पाठया- 
या विधिस्सित्तमित्ति रिस्पषएमेव मतीयाद् । उद्धटकान्यालद्ारसारतद्चहस्य 
च पिना प्रतीहरेन्दुरनस्य खधुत्रूसि नान्या काचिन्याख्या पतीदरिन्दू- 
राजादृष पचाद्रा फेनाऽपि प्रणीताऽ्य स्वरूपतः सषुपष्टव्या शयते 1 
परन्त्येमिख व्यास्पापमतितं क्रियमाणस्द्वटविपेचनैः भरकृतस्पाख्या 
यपप्यनुष्धिपिनमगेदनामपेया ससं स्मारययेद श्रुतपूर्व फामिग्रास्या 
हदररस्पिकास्पाधुदधटविचारास्यां वा राजानकीतङङमणीवाम् 1 
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किपरियंन्यारया राजानकतिटकः्योद्धटविवेको भवेदित्यत्र कि- 
च्विद्विमृशामः। राजानकजयरयः खट कादमीरकः स्वीयालङ़ारविमर्विन्याम- 
ष्कारसर्वस्वन्याख्याया द्विरुद्रटविवेकाख्यन्याख्या राजानरतिरकपभणीता 
स्मरति निच राजानकतिरुकम् । यत्र च व्याख्या स्मरति ततरानुवदत्यपि तदी- 
यमादयं तदीयाक्षरै स्वीयरब्देषौ । काव्यारङ्कारसारसद्रहय परतीदरिन्दुरा- 
कय रधुवृत्या साङ़ सम्पादयन् वनदटीपहोदयः उद्राख्ङ्ारव्याख्याना- 
न्तरणि विशेपतस्तदीयभूमिकाया परागृशत्निय व्याख्या राजानरुतिररस्यो- 
दटविवेफो नैव भविहुमश्तीति भतिजानीते' । न च निरूपयति तत्र विशेषतः 
कारणानि 1 अथवा पान्तेषु सम्पादितेदन्याखपाशस्स्वयमेव विमरीकाः पय 
न्त्विति मन्यत इव । 

पदे पदे चेदव्याख्यात्रा करिंयमाणेरचोद्रटविवेचैः स्वतन्नगम्मीरश्च 
विचारे प्रोभितोऽपि यदि कथिदुद्धरविवेक इतीमा व्याङया न मरत्यभिनानी- 
यात् कये वाऽयं विपशैरः नापर धयेदिति वकत पाते ।उद्धय्यतीदारैनटुराजयो 
विवेचनायैष भवृ्ताऽतएवोद्धटविविकाभिधानस्य च सवौत्मना भाजनमियमपि 
व्याख्या यदि तादशाभिधानालच्यान्यते रकारान्तरेणैयान्यातुद्धशदोपातिरूप- 
यन्ती काचिदन्या व्याख्योपरप्स्यत इति फा घा पत्याशा। किच तदा 
वक्तव्यं यद् राजानकजयरथानृदितोद्धरवितरेरग्रन्याश्चय एव साप्ताद्स्या 
व्याख्याया सविस्तर मतिषाचेत । 

आप्तिपालद्गारे चाटद्ारसैसं विवृण्वन् विभतरिनीङरार ‹इहच 
शान्दमेदतदाक्षपाद्भम् । नाधेवशायातम् 1 तथाते दि र्ूपकादीनामप्युप 
मात्व स्याद् 1 तेषापप्यायैस्य साद्दपस्या(स्य)भादात् । पएतचोद्धटवि चारे 
राजानकतिलकेनैव समपञघक्तमिति न॒ तथाऽस्माभिराविष्कृतम् 1 
( घु. ११५) इति निर्दिशति । एतेन चासी मन्यते योऽक्ता निपेध उक्तस्य 
यष्यपाणस्य षाऽथेस्यक्षिपारष्िष्पेक्षित स च शव्दोपात्त एवाक्षेपामषार 
लिहति नायीतमतीयमानः ) अर्वालकीयमानस्याप्यन्द्वारनिवीहरये 
सूपफादावपि पेवसानगसोपपाया पिश्रान्तेरूपमान्यपेशनो मवेद्रिति 1 
अभययाश्पः रानानकतिलकरेनो ्टविचारे सदिस्नरमुक्तनया पतिश्नायमानः 
मकृलन्याख्यायामाप्षपारयारमस्नाव एव सगिस्नरं मतन्यमान उपगभ्यते । 
अनर दि. !दवितीपरिमश्नपि दके ए वेत्यनेन न यिभरत्वमाक्निप्ये 1 
भपि तनतेकिनष्डम् । सथातेपपर्ययक्ानमिति यदनन्यपेऽप्याक्षपवमक्तिः । 

१. गुम्ब-नप्तमर याप्धेय्रफ शना मूका. प, ६१ 
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भपडतिरूपकदीपकादायपयुपपापरसङ्ञच ' ( पु. २२ ) इत्यदिना ग्रन्थेन । 

एतेन चाकषेपो यत्र सवौत्मना शाब्दः तमव तस्याठ्ासतव परयति व्यार्या- 

कारः । अन्पथाऽपहूतिरपकदीपकादावप्युपमात्वमापाद्यति । न चैतावता 

विश्राम्यति । कितु ययाजयर्थनिर्देशं विस्तार्यसु विचारं महता भवन्धेन । 

अतय जयरथोऽपि तिद्क्न्थमेकदेशतोऽनुबदन् रूपकादावप्युपमात्व 

स्यादिति सद्गृहयानू्य विस्तरं तिखकग्रन्थादवगन्तव्यं निर्दिशति । स्फुट. 
तमे चास्मि्दुवादे परकृतन्याख्यायां स्वातन्येणोद्धरस्यासेपलङ्कारोदादरण- 
्रस्यार्यानपस्तयि संवदति कथं वा जयरयनिदिएगजानकबिरकोऽस्याः 
कती न मदत् न येयं व्याख्योद्भटविचाराख्यां न मप्लुया् १ । 

्वितीयश्वाद्ुवादः नयरयविमर्धिन्यां इदयमानस्युतरां प्रकृतमर्थं 
दरयति 1 चिरेण विख्याततरः खल्वयं मतिभेद आल्ङ्कारिकाणां यस्ु्येऽपि 
काग्यशोभातिशयाधायकल् सवैपाम्ङ्काराणां फथिदेवार्थस्यान्यः शब्दस्य 
इत्र उभयोरख्ङ्करणाय मभवतीति करपने फिपयुक्तमित्यस्मिनिषेये । केचन 
फिर मन्यन्ते अन्बयव्यतिरेकावन देम् 1 अन्ये चाश्रयाश्रयिमावम् । कान्य- 
पकाशमणेता मम्मटः भरयमस्प पस्य दस्तावरम्बं ददाति 1 अङ्गा र्सषै- 
स्वकर राजानकरसकः आधरयाश्रयिभावमेवारङ्कारविमाजकषमेमभि- 
मन्यते । निीदिश्चाति च स्वीयवादस्य मूं चिरन्तनमतानुप्रणं न कान्य 
परकाञचकाराुसरणम् । अयं दि तस्य ग्रन्थः ' छोकृवदाश्रयाश्रपिमावश्व 
तत्तदरङ्कारनिबन्धनम् । अन्वयन्यतिरेकौ ठ् तत्कायतरे मयोजफौ । न तद् 
ख्कारस्वे । तदश्डयरपयोजक्तवे ठु भ्रौतोपमदिरपि शन्दालाङ्करत्व- 
स्वात् 1 तस्मादाश्रयाश्राविमविनैव चिरन्तनमतानुखतिरिति सद्रम् " 
( घु, २०५ ) इति । 

अघं च प्रन्यभामं व्याङ्वैन् जयरथोऽसिमन्विपये राजानकति- 
ख्वेने द्रटविदेके बहु मपथितपिति पुननिरदिशति । पय हितस्य ग्रन्थः 
“ एतचोद्धरविचेके राजानकतिरुकेन सपपञ्चधुक्तमिति ग्रन्थ- 
विस्तरभयातेदास्माभिः मपञितम् इतिं । एतेन वचाश्रया्रयिमाव- 
स्पाछक्ारविभाजकत्वं॒॑तिरकेनोद्धयविवेके सविस्तरभिरूपितमित्ि स्फुटं 
भतीयते { कृते चोद्धभ्याल्याने यचा्रयाश्रयिभावस्यालङ्कारदिभाज- 
कल सविस्तरं निरूप्यमाणुपरभ्येत को वाऽस्योद्धटवियेचनाय भटस्य 
्रनयस्योद्धरयिनेकािधानं राजानकतिख्कमणीततां च मत्याख्यादुं मम- 
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वेत् दिश्चष्ठम्ेमाश्रयाश्नयिभावस्यारुङ्कारविभाजकत्वरूपं पकृतव्यारूयात्ा 
साभिनियेरौ न्यवध्याप्यमाने पयामः । चहु्र्पकस्य शिष्शब्दसमधि- 

मतजीवितस्य सुख्यतः शब्दगतवैचित्यचमत्फारितया यदाश्रितं वैचि्व्य 
तदलङ्कारतेति चात्मीयं मतमनुत्य शब्दाटङ्कारत्वमेवासौ व्याखयाताऽभ्यु- 
चैति । न हि रूपकादीनां रब्द्भैविन्यमाजचपर्फारिणां शब्दारुङ्ारलं 
कैस्थापीषे ययपि स््रट उपमासणुययेरुभयोरेव शव्दयैवित्यवमत्कारिणोः 
शब्दालङ्कारभावमतुमन्यते ! एवं शछषन्यतिरेकमपि श्िष्टशन्दगत्वैचित्य- 
चपरत्कतीरं शन्दारुङ्कारमेव मन्यते अकृतो द्रटविवेवीयता । इद्च सर्व 
वैचिच्यमटङ्कारः) यद्वत वैचिष्यं तस्य चारङ्कारः यथा ठोफे कणैनासाध- 
लङ्ाराः इत्यभ्युपगतवतः भकृतन्याख्यातः सम्भवति । व्यक्तं च कथ 

यत्यसरौ यथाऽन्वयभ्यतिरेकयोरशङ्कारविभाजकते वैचित्यास्यस्य चाल- 
कारस्य शब्दा्थकाथेत्वमेव भवेन्नाजङ्कारखमिति । न हि कणीलङ्कारन्यपदेश 
भवति छोर तस्य कर्णान्वयग्यतिरेकाुविधानिन । अपह कणौश्रिततया । 
पपं च तस्प ग्रन्थः ‹ अत्र रब्दश्ेनाथस्य पिचि्रत्वेऽरि श्रूयत कविपरति- 
भासरम्भगोचरस्य शब्दस्य वैचित्र्यमिति शब्दारारतं युक्तम् । मन्थ 
गौरवभयाु न मतवुमः । रिचिनु श्ेपस्याने व्यामः । ( पु, ११) 
इति। एतेन च दान्द्ाध्ितं वैचित्यमिति शब्दा ङकारं व्यवस्थापितं भवति । 

अमुमेवार्थं -छेपविवरणे विस्तरेण कथयत्यसो व्याख्याता । तत्र चोद्ध- 
टोद्धावितपर्थ्छेप्न्दश्छेपविभागं शछेपरक्षणश्च तदीयमनुपपननपिति निरा- 
कुषन् विदटतिकारः उद्धयोक्तोदादरणेपूपमाया विरोधस्य रूपकस्य, तथा चलु- 
यैस्य च तस्य शछेपन्यतिरेकस्य च सद्रटोकतोपमासमुचययोरिव राब्दाठङारत्व- 
सन्वयव्यतिरेफो बिभाजकतयाऽवटम्न्यापि महता मवन्धेन निरूप्यन्ते तयो- 
विभाजकतां निरस्य स्वाभिमततमाश्रयाश्रयिभावमेवानवयं विषानकरथ व्यव- 
थद ५ वं दि, सदो प्रभ ‹ पदं च चटु रपं शकच्यरिरका + 
यदुक्तं तस्पोक्तनयेन राब्दालङ़ारत्वमेव युक्तम् । एवमादौ दाब्दमूकाछङ्कारो 
न शब्दस्यालङ्कार इति चेतर । उक्तम वैचित्यम्ङ्कार इति । यप्रैचित्यं 
तस्याजङ्कार इति यथोक्तमेद साधु 1 भवन्दु बा परमेवेभूताः उमयस्यारङ्ाराः 
नास्येति विचायमेतद्विद्द्धिः न हु इरित्येवरूयितव्यम् । ° (पु. ४०) इति । 

एतेन चान्वयव्यतिरेकयोः तखेऽभ्युपगम्यमने कब्दमूलाठङ्वारतवं भ- 
बेन इब्दस्यारद्कारत्वमिति वदतः चब्दकायतव मवेदित्येवाक्षपोऽभिसंदितः। 
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आश्रयाश्रपिभावस्य च कखे वैचित्यपलद्कारस्तस्य च ण्दाभितस्वेन 
श्दानद्ारत्वं टोकिकाटङ्ारबदूज्यत इति समाधानपपि युक्तमित्यलक्नरः 
# ५७॥ ४ र र [॥ र णः 

यति । एतेन चास्य ग्रन्थस्य राजानकतिशक्यगीतताऽन्यादता यथानयरथ- 
निशे सिति 1 भयरथानुबादयोद्ेक; शब्दतोऽ्योऽपतः परकृतन्याख्यायां 
सपुपछभ्यमानः, उद्धटसम्पतस्याथस्य विवेचनोद्धरविवेक इत्यमिधानौनिपी 
च प्रकृतव्यालयायाः राजानकतिखकपणीतोद्धटयिवेकामिधानसम्भवाना द्रद- 
यत्त; पतेन च  ुङरोचयने तेन इथिदपि कतैव्यता धत्ते 1! इृसतद्यार्या- 
मथमपधगतमूष्रोचयनशब्दमवष्टम्न्य या कादमीरकषुृकमटम णीतत्वत्त- 
म्भामनाऽस्या व्याख्यायाः किदसुपराणिता सा च न ठेवतोऽप्यौचितीमदु- 
धावति । यत परतीदटिन्दुराजश्य परकृतव्यारुयानेऽनू्यमानस्यावि सुङुलमदो 
गुरः । न दि ङृग्ेऽदकेदृपयेद्रा पतीदरन्दुरजस्य व्याख्याप्र् । 

विलकस्यान्योऽपि यन्थः ! 

नकेदरमयमेक एव ग्रन्थः राजानकतिलकेपणीतः । परन्तन्योऽपि क~ 
धिदरिस्तवृसतन्त्ोऽलक्कारनिबन्धो भवेदेतेन भणीत एति सम्भावयितुभपि 
सन्ति निद्ानानि। राजानकजयरथ एवान्यत्र तिकोवतमर्य स्मरति।म वाय- 
मर्यो मन्ये सद्पम्यते । नचैतावता पूरवोक्तायुवादकवादाहितमतिरन्यथ- 
पितन्या। स्पष्टं हि जयरथः पूवोक्तातुवादयोः पिल्केनोद्टविवेकेभ्यमर्थः मप 
जित इति कथयति ) तृतीपा्युवाद्च त्िकग्रनयारसदहनेपि नयरथः नद्ध 
विविरुकततया स्मरति येनात्र न्वाख्यायामनुपलम्मेनोद्धरदिविकत्वपस्य भन्थ 
स्य निशाषियित । किंु केव तिककोकततया \ अयासुवादोभय तिलकस्य 
ग्रन्पानोर्भणेतूत्वमेव गपपति । अविमरम्भं चोद्रटविवेफगततेनानूघमानाः 
वरय पक्तौ महदव्याख्यायो सम्भवत इत्ययमुदधटविथेक एव । एव दि गरु 
षृदति जपरथ! ‹ पदेव राजान कतिलक्षनापयुरतम् › ‹ कारणसापग्प 
मिह पषक्येनैव मतीपते । फायचुत्पचिश्ु पाध्यत्वेनेति ( इ. १२४ ) 
इदि । इभा च विचयोक्तिमयुरभ्यालडारस्सये लेखफपरिकरिपतं पा३ 
कञ्चिसतिपिथ्य पारान्तरठ्रयति विपर्दिनीकारः । पाटत्च ‹ विरेपोदती 
कारणस्रचतया कार्योभादस्यैव वाप्यमानल्तरयष् इत्येवंरूपः ! दिरेपोक्तिभि- 
सपणमरस्ताये च पकृतव्याह्यायां वितेषारद्वारद्दं मद्षेधेतुं न बाध्प- 
माधकमावदियारः इनो द्यत एति पिर्ेन ग्रन्यान्वर पुरता विचार 
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कृतो चेद् इत्यभ्यूहितै पायते । अतएव च जयस्थेतैवोच्यमानं ° पन्च 
भापस्तन्मतासुवर्त्येव ` इति ग्रन्थपतिपादितमल्ङारसवेस्वकारस्य भायः 
तिल्कराजुयायित्वमपि सङ्गच्छते । न दि तमेतशद्ययिवेकमेवासुसृत्य राजा- 
नकरूचकेन तावान् ग्रन्यः भणीत इति सम्भावयितुं पायेते यथा नयरथः 
कथयति । 
„~ निपुणं तु निरूप्यमाणे राजानकरचकः मायस्तिखकादुवर्तीति नयरय- 
कथने प्रायःपदमपि नितरां युज्यते । यतः क्वचिदेतद्रन्य विसंवदत्यापि सुचकः 
प्यीयोक्ताभस्तुतमशं सयोदच पिपयविभागं पिलक्षणमेव विरचयन् सचफः 
^येन रम्बाटकः सालः" इत्युद्धटप्ीयोक्तोदादरणे ‹ राजन्राजष्ठता न पाठ- 
यति मा › इति तिलकमम्मरपोरमस्तुतपशंसोदाहरणे च नूतनमेव प्ीयो- 
क्तपकारं प्रप्त । एतग्राख्याता चोभयत्राप्यपस्तुतमशचं सामेव पदयति । 
एव श्येपस्य चोद्गोपक्षिप्तमनवकाशादलङ्कारान्तरषाधकरत्वमेतद्र्याल्याकाव्य- 
भकाशादिपु मतिक्षिष्यमाणं महता भषन्धेन रुचकः प्रतिषिध्य भाचां मतं 
साधयति यथपि स्वयं तन्मते न विेपतोऽदुगृह्णाति । एवं च कषिदेतद्रन्य- 
मतानां क्वचिदतथाविधानां तिखकोक्तानामपरकरतद्धन्यविसूदानां चायानाम- 
छष्करसवेस्ते द्दोनेन यथाजयरयं रुचकस्य भायस्तिरटकायुसारितावगमेन च 
राजानकतिलकेनैव विस्तरेण परणीतोऽन्योऽपि ग्रन्थो भूलमलठारस्सवस्येति 
सम्भावयितुं पायते । अतएव चोद्ोदाहरणानि रूपकदीपकरक्षपाधान्तरन्या- 
सन्यतिरेफोले्षा्धेपविरोधामस्वतमरं साद्य ङ्कारेु निरस्यन् विरेपयन्वा 
चिवृविकारः उदाहरणान्तरदानाय मवतैमानः बहुषु स्यटेषु किंविदुदाहस्या- 
न्यदुननेयपिति परित्यजन स्वीयग्रन्यान्तरे तेषां दिस्तरनिरूपणं व्यञ्जयति 1 
मे सर्वाण्यप्यत्र सद्विपनन्यार्पायायुदाहरति । तानि च तिकराभिसेदितान्य- 
न्यान्युदाहरणान्यरुद्वारसमैखे विस्तरो ददयभानानि सवैस्वफरिण तिकरुक- 
मताञ्ुयापिना तिलकमणीतविस्टतय्न्यान्तरादेव सद्टदीतानीति फत्पपिदुं 
पायते । ग्रन्यान्तरे विस्तरफयनदेवधिकखदाहत्यान्यान्पेतादसरानि सन्न- 
"यामीति प्रकृतव्यास्यात्रा केयनमपि युक्तं भवति । इमानि चाटद्वारसर्वघ्वो- 
दुनान्युदारणान्यत्रापि ददयमानान्याकरसूच्यामन्त निवेशितानि दरष्न्यानि । 

राजानकतिटकस्य जीवनकालः 1 

जयरयातरदितानां राजानफदिलकस्योद्धरविषेश्यन्यमागानामत्र व्या 
र्पायां संयादसंमयेनायमेवोद्रविषेफो यो राजान ऊविङकमणीतवया पिद 
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प्रापेति पूर्वोक्तपषन्धेन स्थितम् । अलद्कारसर्ैस्वादीनां मवन्धानां मणेता -^. 
राजानरस्प्यकः स्वको दा राजानकतिकस्य पुत्र इति मतीयते तदीयस- 

हृदयटीटाल्यग्रन्योषानते तथोपरम्भा । पिककादुयायिता प्रायशो रच- 
कस्य जयस्पेन निदिशयमाना कोव्यपरादयषडेताख्ये रूपरेग्न्ये च द्वितीय- 

शोके ग्रन्थकारस्य तिलकादधीतसादित्यदिधतं चं निदिश्पमानापुम 
द्दयतः । एताबता च रूचकननफितरुको स्चरासूर् भवितव्य -इति 
रुचककार एवे तिषकसमयस्य निधित उचरावधिः ( 

महक श्रीकण्ठचरितमभेता स्वकमात्मनो युर स्मरति ! स च 
कादमीरकनरपतेभयसिहस्य ( क्स्ठ ११२८११४९ ) सान्पिचिग्रहिक 
आदिति करैप्तवद्रादददचकस्य पूरवभाग प्य ( ११००११३५ ) 
रुचकस्य तटे; शैदुप्यविलासकालः 1 अततएदं काव्यपकाशसद्ेते माणिक्य- 
चन्द्रः ११५८ तम्गसटुवपे गूैरेषु खन्धमतिष्ट हुदोऽरङ्वारसरमस्वमघुवदभ 
रुघकस्य काप्मीरेभ्यो गूर्जदेशं यावदुवितपतिद्धिपािमभि्ोतयन् पायः 
पञ्चविशतिवररसरपू्ैभावं रचकस्याुमापयति । ययं च सुचककाखनिधौर्- 
णमनुपपत केचन परयन्ति । यतः श्रीकण्डचरितान्पद्रकमणीतात्रतिचन 
पयान्यटदकारसर्मसरे सथुदाहतानि द्यन्ते । द्ठकथासावुक्तक्रिस्तुद्ादग- 
दातकस्य पध्यपभागे ( ११२८-११४९ ) कारपीरेषु जयिदराज्यशासन- 
समये सम्बभूमेति ११५० तमवत्सरादनन्तस्मेव महूकस्य गुरुणाऽपि स्वके. 
नारद्मरसरवस्ं रिप्यस्य प्यानयुदाहरय प्रणीतपिति तद्रचनाकाखो प्रदख- 
यादनन्दरु्रष्टव्यः इति ते मन्यन्ते ! ५ 

न दीदं समञ्जसं पतिमातति 1 बहुगरन्यमणेता खलु शुप्यकः महकस्य 
श्रीकण्ठचरिताखयपनि विप्यसम्पाननाय केवलष्ुदाजदारेति कदपनातः रोः 

रुचकस्य छक्तप्रन्थ एवे पशचान्मदखरेन कतिवन पाभेदासुदादर्णान्तरयो- 
णेनानि चे सङ्धटसप्य प्ररिष्ठृत इति कलनमेव युक्तियुक्तं एवयामः ! अव 
एव माणिमययन्दरस्य ११५८ तमरवरपरेऽच्वारपरवस्वादसुवादा, जयर्येन 
गतकान्पसिते कलि सवसव वयाकुयेना क्रियमाणा केलक्पमादेन नूतनकरप- 
नाभि सन्चातसव्वपाभेदादिपृपाख्म्भाख सङ्गच्छन्ते" । अत्तएव च क्रिस्दु- 

च 
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: भरयोदशशतान्यां सैस्वं व्याङवन् केर्पण्डितः सखुदरवन्धेः महुकमेव एत्ति- 
प्रन्थपणतारं निर्दिशति तदायपये च “निजार्डास्खूजाणापि'ति स्थाने शव- 
छङ्कारसूत्राणामिति पाठं परस्य ईति मद् खको वितेने कादमीरक्षितिषसान्ि 

विग्रहिकः” इति च पथमन्ते संयोज्य वहुशो मद् खफरयैव दततिग्रन्थपणेदभाव- 
° मञुवादैः सुचयति । मिण दाक्षिणास्यादरवपुस्तकेषु मान्ते मद्धरस्यैव कठैना 
स्मयेते ययपि इपारसामिमदिनायपभ्रतयश्च दाक्षिणात्याः रुचकमेवालङ्कार- 
स्स्वमणेतारं मन्यन्ते । श्रीमानप्पयदीितः बहुषु स्थटेषु स्वर एषिचं 
भदट्खकं परकृतग्रन्यपरणेतारं स्मरति । एमिध स्मरणः मद्खकादतिविभङ्एकार- 
भैः श्रीरण्डचरितपयानामलद्कारसरवखे सपुपटम्भेन वैतान मतयते यटू- 
चर्कृतैव त्तिः पथान्मड् खफेनापि तथा परिष्कृत्य पाराय नीता यथा 
स एव तस्याः कर्तेति कैश्चिद्विभाव्येतेति । राजानकनयरयस्तु फादपीरस्थम- 

सिद्धिमसुरुष्य रुचकं, दाक्षिणात्यपण्डितश्चि मद्लकपरिप्करणजनितपसिदधि 
पुरस्छृत्य तथालद्वारसरैस्ववृत्तेः भवन्धारममन्यन्तेति सै समञ्जसम् । 
भद्लकुरुध रुचकः ततोऽपि निधितपूर्वमावः भायः ११००११३५ 
तमज्निस्तसैवत्सराणां मध्ये भरर्यातवैदुप्ये भवेदिति तस्यापि जनमे 
य॒रुष राजानकपतिटकः ततोऽपि पवर्विशतिवत्सरेभ्यः पए भरापतभागरभ्यो 
भवेदिति करिस्तु १०७५-११२५ तमवरसराणां मध्ये तदीयमगरमदशा 
भवेदित्ययमेबोद्धटविवरेफस्यापि रचना समय इत्यभ्युपेयम्। 

राजनकमम्मटतिरुकयोः समसमयता । 
न ्् ्श्स्ञ् 

अयं च काटनिर्णयः राजानकतिटकमम्मटयोः सम्तमयतां पायेण भ- 
त्याययेद् । रानानकमम्मटो दि मोनरानं स्मर॑स्तदुत्तरकाटिकः रष्ठु एकादश 
शतकमण्यमागादबौचीन (१०५०-११००) इति करप्यते। व्यक्तिमििरकारा- 
भिनवगुप्रौ च तच्छतफपूवार्धभवारुददतच पम्मरस्यावं समयः सम्भाव्यमानो 
युश्यतेतराम् । फाव्यमाराथ सुचकेन गिन्तुदरादश्चदातकारम्पे व्याख्यात 
इति त्कार एव मम्मटतपयस्योत्तरायधिः । एवं च मम्पट पतमानो 
राजानकात्िलकः म कचिदपि मम्पडं नान्ना स्मरति । केषन् मागघतेद्ट- 
वापनस्दरटाननुददनि नान्यं कमिदाल्डार्किपू । परन्तु भूयसा फाव्य- 

१. सन तरापनप्ररूशितः | २. यिवममता, प १०. 
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परकाधोक्तानामथौनां तदीयग्रन्थसनदरभतुरयस्य च ग्रन्थभागस्य किदुदा 

रणानां च तदरतानामनेद्धयववेके द्नेन काव्यमकाशदेवेमेऽयो उद्धृता - 

स्विरकेनेति केचित्म्भावयन्ति
 । 

ष 

सम्यक्तु समीकष्यमाणे यथाद्ाथौयुाथप्
येषां बचने न सवैया प्र्य- 

सिततर प्रीयते 1 यतोऽयै तिखक आमोपजान्
पे पश्य तीमानि _ नूतनानि 

करषनानि न ग्न्यान्तरादनूदिता्
थानि । कामन्तु त एवाथः सान्येवोदादर 

णानि त पूव विचाराः कान्यमकारेऽपि च्यन्ते येऽत्र निरूप्यन्ते । स्यदि- 

] उभयत्रापि ्रन्ये विनारनिधौरणयोः शैरीसमाट
ोचनेन ठ पार्यत एव 

पण्डितैः को वा स्वतन्वः कोवाऽनूदिताऽनयोर
िति निधीरयितुम् । कादमीर- 

दः खद क्रिसुदतीयदातकमारभ्य त्रयोदशं यावत् सादित्यविथाविच- 

कभ काव्यालडकारविवेचकैः रीस्यात्मवादिभिः रसध्वनिमा
धान्यवादिभिष 

महदयैः पण्डितोतेविभूषितः तचद्ियाना्वध्ययनाध्यापननूत
नारयपरिक- 

लनादिष॒ व्ापत्व चहुवयोदुक आसीदिति हु परसिद्धमेवेतिदािका- 

नाम् 1 आापरोद्टवामनानन्दवैनङ्ककलोठदमट
नायकाभिनचुपदिमभ 

दादिभिष्य व्व आरोप अथी; ङुतषित् फाटादारभ्य 
पण्डितकुरेषु वि- 

चारिता जध्येययरम्पसयापानीवा पव ते रसाठङ्कार
गुणरीतिष्वनिवादादयः 

न्थष्वासेष्यनते न चुश्टितयेव पतिभातमानाः । अतएव चैते वादाः तत्तदुपन्ना 

अपि पण्डितङ्टेषु विचातामानीताः एि
हच विदचेपतस्तसपक्षपातिभिः ग्रन्थ 

च्वारोपिता इतीयानेव विरेषः । एवं मामहमारभ्य महिमभद याबद्धहुमिः 

वाव्यहमोघोषवतैकैः भूतनालदकारयुणरीतिष्वन्यादिवादानां 
निवी 

निधौ अरन्धेप्वासोपिता एवायौः परिष्कृतघुगमया
 कयाचिच्छैरया सजीव 

कुमान सपाघ्ूतरिताः काव्यपकाये द्यन्ते सद न
ूतनः कैश्चिननिधौरणैः । 

एकाद च शरतमेऽधययनाध्येयपरम्पराय
षतेभ्यो विगेषत आदताः मरसि- 

द्ध्य काट्पगोटयामासनितयेत प्व कुशकः पण्डितैः स्वस्वनाम्ना ग्रनथे- 

च्वासोपिताः , सदं स्ीपैभितभिन्रादवान्तैः 1 अतश्च समानकाठ्िकियोः 

कादपीरयेभरम्मदपिढकयोगनयेषु सख्पाणां विचाराणषदरणानचि दशने 

नासंभातिते न चा परसपरग्न्थावलोकनप्ैकेतेससन्तयन बर्तनयम् 1 

समनिपु विचरपु सिदानयेषु श्वतयेध्िन्यमागादवरोक्यमानौ न तिकस्य 

परकीपा्यदुवादिती छेशरतोऽपि हञापयतः । त्युत मम्पटस्यैव त्िखको्ता- 

१, बनदी का. सा. सं. मू, ३१. 
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दद्दा काल्ययकपेऽ्दपमानाः तस्य पएरोक्तायाटुवादितामपि संमा- 
वपन्ति । स्या च ाव्यपकाशपदाद्वायोऽस्य प्रन्पकारस्य न नियमेन 

निस्यथिदं पाते } पण फान्पमरायसदेतददुपापितासपवः समर्पयितुं 
सकः । यतः याध्रयाथयिभावं शम्दायानकषाएविभाजस्मौ तिरो 
यन्यनै । िररानुयायी च रप्यफोऽप्यषुमेदाधपन्वपन्पतिरेकयोस्तच्च- 
प्रिक्षेपदुमेन व्यदस्पापयति । तयास्यादा च जयरयः आश्रपाभपि-, 
मादस्य वदं तिख्न्ये व्यवस्थापितं रय्यकेनादखतमिति वयापे । स्प्य- 
फ प्रायदलिनकातुपायीत्यपि तेनैव जयरयेन य्पवस्थापितप् । देशे- 
दासि न काययम यध्रयाय्रयिमादस्पालद्ारविभानक्त्वं पैधित्क- 
र्ष्यत इतयुपकषिप्य तस्यापि पकतस्यान्वपष्यतिरेफानतिरतिंसेनेपेकष्पत- 
मुक्तम्+ पे वाऽमावाश्रयाध्रपिमादस्याटद्वरविषाजकतवरा ये भम्परोऽ- 
मृष निराने ?) कमिप तिकः १ । आधरदाध्रपिभायस्य वच तर्द 
फतयनं निर विनालयेन दन्य यावय्रोदकभ्यत इति तेदरयुबादिताऽपि 
मम्मटस्य सम्भावयितुं पारत 1 एवपन्ययस्पतिरेकयोरपि दिमाजतो- 
पिप्प लिगवेन भनिपिपतति मंभवस्येय मम्मटतिलक्योः परसरदाती- 
भिशयोः सप्रसपपपोरपि भरते फेवं पिभाजफपर्मैपिपिपे पिष्दाभि- 
मम्पिनाक्पद च नेवयारपारिरपसिस्छनारयेयु संमानाभिषापता 1 

एवं एूनययनेयदापाप्तरसणधदयेकतं पषुपाऽ्यापत्पादिदोपाध्क्पा 

परिष्ून्प नि्णेन यदिदानितं तदेव पम्पेयन रद्धिपाहदरभिषिमप् । स 
य प्न्य यभ्यटस्यं ‹ भितरूपयाष्नर्श्यन्दनिष्ठमेफायैत्येन छपे भासनं 
पुनष्लयदाभाणः ! ए्पैस्यः 1 सपं च सर्पोऽप्प्ः विष्नरेण पष्नाठुद्रर- 
शुनगसपदामामरसणन्यास्यानानापदुवादनिरमनपूषक विटेन शलप्रन्येऽ- 
परयायिकः। पस्पदः विधिर षदुप्यारप्पाड्पिनार्फरीभूतपरदं भिन्पतैरीतं 
मरम वत्पादपतरू उ पम्पदृमद्रास्य परर्णं तिषकेने छतपिनि प्रन्प- 
हपारणोकमेन युप् िरेयपनु वि 
प श्य दधपामे यदुर यका यदन्येन यदप्पाग्पादृपप्रानुदास्प 
देय प निखात एरापाः मट्गृप पम्पटनारपुरता ११॥ सषि 
पपादारमानम्युतदतमपोस्पदलदिषिषकाप्यरप्पामे पपप्यूमपोः मपानेोऽ- 
भि्िदमप्यपापे तिमरेन 'भन्पेन्याषटः ' ' भरर व्यायत" वदराहरन्त 
न? (एग्पाह्नायनृपरानानि स्वास्वाप्नग्छ्ननादि शाग्दराये. 
शररन्दरतानि तिरस् स्दातन्दन्यननरपतनिरमनन नूदनगान्यते- 
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पप्ेपकतां तथा विखकस्यैव सिद्धान्तः मम्पग्रन्ये सद्गेषादृश्यमानः मम्मटस्यै- 
वोद्धवविेकोक्तायेदुवादितां च धोतयतः 1 अन्न च वस्ुयायातथ्यं ्न्थभा- 
गयोरनयोरवटोकनेन निषुणेरवधेयमू । एतैश्च निदरनैरिदिमवगम्यते यत्ति- 
केन स्वतन्तया वहूनां पक्षाणादुपन्नपणेन साग्रहं तेषां परीक्ष्य निरसनन च 
ये सिद्धान्ताः समादर्णीयतया व्यवस्यापिताः त एव मम्म्रन्थे विना पर्ष 
भेदानां निरूपणं निरसने वा संक्षिप्तवचनैरमिराग्रे चात्रस्थापिता हरयन्त, 
"तथाऽन्वयन्यदिरेकाश्रयाश्रयिभावयोः रब्दार्थालङ्कारविभाजकत्वविमतिपततौ 
विज्ञातायामपि पतभेदावरम्बनपुभाभ्यां कृतमिति च । 

एवै स्थते इदमत्र पतिभाति-यदिभौ मम्मटतिल्करौ करिस्तुरकादश- 
शतकान्तिमभागावस्यितो, परस्परवातौभिज्ञो, बहुषु चांशेषु समानाभिप्रायौ, 
एचिदेव च विप्रतिपन्न, एनयोश्च मध्ये तिरुकेन मथमतो ग्रन्था व्यरचि- 
पत) मम्मटस्तु पवात्तदुक्ताथौनप्यविरुद्रान सङ्ग निवैशनेन स्वप्रनयं 

माणेषीत्, समानेषु चाथष्वेकरूपाण्येव वाक्यान्पुदाहरणान्यपि नियुयो- 
नेति । एतेन च ॒ सङ्रापस्त॒तमशंसाव्यतिरेक छेपोपमायलङ्कारेषु भूयसा 
ग्रन्ययोवौक्यसाम्यं ददयमानमप्युपपादितं भवति । इयते चैवंरूपो वाक्या- 
बुषादसम्बदायो हेमचन्द्रमाणिक्यचद्द्ररवक्रादीनां शछेपाचलष्कारेष कान्य 
पकरादामिनवभारदयुद्धटविवेकादीनां वाक्यान्येव स्वग्रन्येष्वनतिभेद्ं निदिश- 
ताम् । न चेदमन् विस्मतव्यं यदस तिलको मम्मटसमकालिकातकान्य- 
भकारीकदेशमणेतुररुकादत्यन्तं भिन्न इति । नदि तिलकालकयो नमक श- 
माप्रबिङृत्याऽनन्यवद्धावः शङ्कनीयः । यतोऽयमलकः काव्यपकाश्दशमोला- 
सेऽठृङ्काराणां विभाजकावन्वयव्यतिरेकौ निर्दिदयाश्रयाश्रयिभावस्प च तं 
भत्पाख्याति । तिरकश्चाप्नयाश्रयिभावमलङ्कारविं भाजकमलोद्टविषेकेऽभि- 
भन्यते । रुचकजयरथौ च तमेव पक्षमदरम्बेते । अयं चाकः रुचकस्य 
कान्यभकारासद्ेतग्रन्यादयुस्तकान्तनिर्देशावुसारेण काव्यपरकारपूरयितेति 
न खरिविदमविदितं वेदयितव्य 1 

एवं मसिद्धमस्थानम्रवतैकस्य मम्पटस्य केपुचिदंशेषु नातिमददु- 
दटविवेकादिग्रन्येभ्योऽप्यसुवादसंभावनं. राजानकतिर्कस्य चाच यावद्- 
नासादितविख्यातेः मम्मयपेक्षिताथसमषैकत्वं वा निरूप्यमाणं न क्षटिति 
दिदितपस्पदमागरभ्यान मोदाय कर्येतति नानत प्यैतसस्तावनपणेतुः 
भतिमातवस्तयायातथ्यस्यानाविष्करणमदुचितपिति मतीतिेदंपटचौ नि- 
मिचतमिति निपुरौनिभेत्सरै्विभावनीयम् ॥ 

१. पीटसैन् रिग. २. पुटानि १३. १४. १९. पि. वि. कणे.षु. १ ०४१०९. 
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श्रीः। 

भट्ोद्टविरचितः 

काव्याटङ्कारसारसङ्गहः । 

 विदटतिसमेतः। 

स्थैत्र विकस्वरता भमोददा भवति नायमेकान्तः । 
शकुरोचयनं तेन कचिद्पि कर्ैव्यतां धत्ते ॥ 

पुनरुक्तवदाभास-छेकानुध्रास एव च । 
अनुप्रासस्तथा(च्िधा) लाटानुप्रासो रूपकं चतुः ॥ १।॥ 
उपमा दीपकं चेव प्रतिवस्तूपमा तथा । 
इत्येत एवालङ्कार वाचां कैशिदुदाहताः ॥ २ ॥ 

बौरगेरलङ्कारोपादानं चिरन्तनालङ्कारफृतामल्पदधितां भकरयितुम् । 
वक्तीति उच्यत इति च वाक् । शब्दोऽयैशच । तत्राय उभयस्य दाब्दुस्यायैस्य 
च । ततच्चयः शब्दस्य । रेपास्तर्थस्यालङ्काराः । अनुमास्िषेति रूपकं 
चतुरिति च पश्चा्कतेव्यमपि विभागभतिपादनं यदुदेश एव कृतं तद्वह- 
सष्कारकारदएटसमभेदालङ्काराषटकमन्न दरितमिति युख्यत एवास्योपादेयता- 
ध्वननाय । अत पव कैशिदिति बहुवचनम् । भामहो हि द्विविधं सपक 
चाञुमासं चावादीत् । "पर" इत्यादिवक्ष्पमाणवहुवचनस्यायमेबाशयो हेयः । 
रूपकजाल्युपरक्षितव्यक्तिगतमतीयमानभवतिरियाभ्याटत्तिगणने चरित्र ' द्ित्रिचहुभ्यः घच् ( पा५-४-१८) इति घच् 1 तेन वहु्भेदं रूपकमिति 
तास्पयोैः । 

क्रमेण रक्तयत्ति- 

(१) 
पुनस्तव दा(क्ता) नासमयिन्नवस्त्वियोद्धासिभिन्नरूपपदम् । 



कोष्यङ्द्कारासङ्खे 

अभित वस्टु वाच्यं ययोस्ते जभित्स्ठुनी । ते दय भासेते भिनः 
रूपे पदे यतेति केविज्रायचक्तिर। 

शतदुवषुर्यन्योऽसौ करिशखप्टधिरस््त्रवखरः । 
तेमोधाममहतथुमह(यहःपधुमन) तामिन्द्रो दरिनिष्णुः।(का.प.प.५३८) 

इर्यादीनामसंग्रशे मो भूदिति समासे संख्या न दिवशषितेस्यन्ये । 
फारगरादिश्न्दस्य पदं नास्ति 1 ९ 
भदिनतापरसवत्यधद्र)सामते गगनमणिरग्बरतक्मलङ्कयेति यद्(१)४ 
इत्यादि च दृश्यत शत्यभिनवस्तिवो द्रासते भिन्नरूपे पदं पदान्तरा- 

च्छण्दाद्र तसमदिकसमाद्नेकस्माधक्रेत्यपरे समस्यन्ति १ 
येनाभिन्ाभिषेवे तस्याभिभेयसंवन्धोऽद्ीनयैः । सिद्धे दि तस्या 

भिपेयवले तद्मिबराभियेयस्वमस्य शक्यते वकम् । न चाच कार्गला- 
दिशब्दस्याभिधेययोयः । अभ्युपगते वा नात्र शितिकष्ठादिपदं नाभिन्राभि- 
भेयुप् { अपित्वभिन्नभियेयमेव ! श्चते च शितिकण्डादिपदरे कालगखादि- 
शन्यस्याभितताभिपेयलभमे। नखश्चते । तस्मात् भित्नाभिचेयपप्यनमभिधेयपपि 
भाऽभिन्नाभियेयमिवि भाति ! अभिन्रवस्तुन इव पदान्तरच्छ्दाद्रा । 
तस्पदेकस्पादनेकस्पद्वा ! तस्माद्धित्नङूपं यमरदयेर धिदण्यते 1 

५ तदेष सुरताष्रतम् ° इत्यादौ यदपि न माति पुनरक्ति) तथापि 
श्वङासतस्यद्गनारामा' (का. य. ५२३९) इत्यादौ तस्या; अतिमासातदमर्यः- 
पतीतिकृत् । न स इिरन्तेदेति ररपकत्यदशषः । एवय पदमिति पद्ा- 
मीति दा सपरसनीयप् 1 
- कानििर्दिदयमानाथीन्यपिनी काचिदर्थसाम््याक््ारथान्वािन्यभिषा 
भवतीति दृशेनायोदेशे दति कृत्वा नेह प्ायुदक्त 1 एतदशेनं चागन्वयो- 
पमदियेम्यमानस्यापदुतिरूपकादिः पाच्यस्य भेदेन भिघत इदि दृशेनायैम् । 

कान्यस्याङायैत्वायद्यपि एनर्कषदामासनं पद्रस्थमरङ्कारस्वथापि 
सषषब्धाटङ्ग्पष्देगहारादि विलक्षणतया काव्यपारतन्न्येणेहाशङ्कार- 
तेपि मदशेनाय काव्यपाघ्नित्य पुनर्क्तामामापितनि स पुनरक्तः ( नाटुसकः) 
सेस्कारः ¢) 1 

तस्योदादहरणम्-- 
ततः धरति निभ्सद्गो नागछुञ्रछृतिशरत् । 

4, ,, दित्िकण्ठः कोलमरत्ततीशेकानख्व्यथः ॥ ९ | 
1 



प्रथमो वर्मः] ६ 

ततः कामददनादारभ्य देवो दिवसानत्यवादयदिति -वक्ष्यमाण- 
छिन संवन्धः । नागक्रञ्रो हदस्तिवरः । कृत्तिश्वम । रितिर्नीकः । 
फालेन गलन्ती सतीशोकानव्यथा यस्य सः । अतो नागषदरेन इञ्नरपदस्य 
शितिकण्ठेन(ष्ठपदेन) कारगरचव्दस्य पौनस्क्त्यसंभ।षनं यथात्रमं समास- 
पयौरोचनावलात् तकारान्तस्रेन च निवर्तत शति पुनसक्तवदामासः। 
नागद्ितिकण्ठपयोयोपादानेऽप्यलङ्कारो न दीयत इत्यर्योऽरुङ्काैः । 
कुखर्कारगररव्दपययोपादाने हु नालङ्कारो भवतीति शब्दोऽुङ्कारय 
इत्युमयाटम्भनोऽयमलङ्कारः ! ‹ तस्य राज्ञः घमनसो विधाः पथिव- 
विनः । (का. भ. षु. ५३६) इत्यादिरभद्नः । ' अरिवधदेहशरीरः" (का, 
भ. पु, ५३५) इत्यादि समदनः शब्दारङ्कारः । फदकमादयैक्रमो वीया- 
निति रक्षणा(न)न्तर्मुदादर्णयोनना । 

अतएव 

(२) 
(छेकाजभासस्तु दयोठयोः ससद शो क्िकरतौ ॥ ३ ॥ ) 

दोद्रयोः सद्शोक्तिकती दयोपयोव्भयोः ष्ठ-अद्र षद्शेधारग क्रियमाणे 
छकाटुमासो भवति । द्रोद्रयोेणेयोथात्र सादद्योक्तेरटङ्कारता । 

‹ स्ारयेऽवपार्ममाणेऽनेकसिमिननि'ति द्रयोद्रैयोरित्यतर श्वि्ैयनप् । 
स्वाथशब्देन वीप्साया निरस्तत्वान्न यावन्तोऽत्र द्विफास्तेपां सर्वेषामेव सद्शत्य 
फाथैमू । साकल्ये हि वीप्सा भवाति । अवमाणग्रदणाद् द्रयेरि । 
अनेकस्पिननिति वचनाचासकरत। तेनानेकस्यास्नरस्य द्विरुचारणं टेकाुमाप्तः । 
रसाचसुगुणसेन परङृ्े न्यात्त इद्ययुपरासः । आरयवर्तिनो मृगाः पक्षिणश्च 
छेका । तेषामित्रायमपरौढताच् । छेका घा विदग्धाः । 

उदाहरणम्-- 

स देये विविसन्चिन्ये तत्तन् देखेन्टरकन्दे ५ 
गरििगष्टीधयमः प्रनयेः पयुपासितः ॥ ५ ॥ 

फन्दशा गुदा ! गरष ग॒रूलमा । गोष्ठी दिदम्पानामासनवन्धः । 
मथमः पानिः 1 ममधैग्णः । अत्र च द्रयो्रेयोः सुसच्योक्तिः सुताना । 

अदुप्ास्तिविषः । ततिथदान् } यद्ह्यति मस्तपत्यादि (का. का. 

सं.१-१२)। आघ तिग्पु दुर्पनयञ्चनन्यामं भिन्नषसुमातत फवयो पदनीत्ियः। 



कान्यार्काप्तारसङ्गदे 

आदौ इत्ति ठक्षयति ! तन-- 
शपा्यां रेफसयोगेषटवमैण च योजिता 1 
पपा नाम वृतिः स्याहद्वन्य्यश्च संयुता ॥ ६ ॥ 

देफोपलक्षितः संयोगः ककरकदिः 1 णकासवजैमिह टीः । पस्य 
परुपतवाभाबाद् 1 पपवणौरम्धलाच पपा । वृत्तिः वतेनम् 1 रसविषयो 
व्यापारः । अत्र परुपाुप्रासः ! सल्पन्यजनन्पातस्पादुपासपयौरो चनया 
च रमैव पेणव देत्पाधवधारणं दन्ति । धुषयोरैश्यं नासति सर्पत्वं 
तस्पयेदेति शपाम्यमियेःयवधारणमिखन्ये । (पिधा: कवी; स्वना 
असपदीयीः कायौ, इत्यन्यगोक्तेः ! । इह च “केटिरोर' (का. सा. 
सं, १-११) इत्यादौ तया दरीनत् । बहुभिः इपादेभिः स्वैरपि च 
कार्येति युक्ततरम् ! एवमन्यतः (र) । 

उदादृरणम्-- 
तत्र तोयाद्ययदषव्याकोरशितकुशेशया । 
चकाशे शाकिकिंशार्कपिशाशासुखा शरत् ॥ ७ ॥ 

नोयादयेयु सरस्प सकलै कृता विक्रातितानि पद्मानि यस्यां सा 
श्रत् रराम । किंशारवः शुकानि 1 ८ 

सरूपसंयोगयुतां मूर्धन वगीन्त्ययोगिभिः। 
स्पेथतां च मन्यन्त उपनागरिका उुघाः ॥ < ॥ 

दुस्यस्यैः सयोगेः क च चादिर्पैः । तया स्प. कादिभिमीवसातैः 
शिरसि भत्यासदेः इ्नणनमात्ममिः स्वव्गन्त्ययोगिभिः इखष्टनाम्पे- 
स्यादिभिः बद्धाषुषनागरिकां वदन्ति \ नागरिकयोपमिता उपनागपिकिति 
+ अवादयः दुर्ये, रतीयये'ति समासः ! अतोषनगरिकाघुभासः 

इदाद्ए्णम्-- 

सनन्दरारविन्ददन्दोत्थमकरन्दाम्बुविन्दुभिः । 

स्यन्दिभिः सुन्दरस्यन्दं नन्दितेन्दिग्दिरा कचित् ॥९॥ 
यनक्मनरनोद्रतथनमष्वेवाम्बु तस्थ कणैः सुन्दरः स्पन्दो यः 

मेयामूनस्पन्दिभिः इचिदाह्ादिनभरमस् चरत् पोर ुप्णातीतिवच् सामान्य 
सधनो किदिति. ॥ 



प्रथमो र्मः 

दवैषर्भयैथायोगं भथितां कोमलाख्यया । 
यम्यां रातिं प्रशंसन्ति काव्येप्बाहतवुद्धयः ॥ १० ॥ 

टृतिद्रयोपयुक्तवर्णेभ्योऽन्यैः यादिभिः निबद्ध कोमल्ापराभिधानां 
ग्राम्यां हति वते । लकारादिभिः सद वकारादयो न कायां इति यथा- 
पोगमितयुक्तम । फोभरलवणो रव्धत्वादत्यन्तकन्त्यभावाच कोपरखायुपासो 
ग्राम्याठुमासो बा । , 

उदाहरणम्-- 
केङिलोखालिमालानां केः कोरादरैः चित् । 
ऊषती काननारूद्रीनूमुररवभ्रमम् 1 ११ १ 

करैः मधुरैः । भ्रमो भ्रान्तिः ! एवमेव तिदतो छतः । अत्राटुपासः । 
तदाद-- 

(३) 
सरूपव्यञ्जनन्यासं तिरष्वेतासु इत्तिपु । 
पथक् पुथगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥ १२ ॥ 

व्याख्यातम् । 

(४) 
स्वरूपाथोविरोपेऽपि पुनरुक्तिः फखान्तरात् । 

४ शब्दानां वा पदानां बा लारायुध्रास इष्यते ॥ १२॥ 
अ्ुपरुभ्यपानषत्निष्ानां रच्दानां वा पदानां वा वणौीतकसवरूप- 

साम्येऽभियेयसाम्ये च तात्पय॑मेदाघा पुनरुक्तिः सा साटननव्ह्भत्वात् 
खटादुमासः ॥ 

स पदद्धितयस्थित्या दयोरेकस्य पूर्ववत् । 
तदन्यस्य स्वतच्रत्वाहयोर्ध(्वोकपदाश्रयात् \॥१४॥ 
स्वतन्त्रपदस्पेण दयोर्वीपि भ्रयोगतः। 
भिव्यतेऽनेकधा भेदैः पादाभ्यासक्रमेण च ॥ १५ ॥ 

एप द्योः शम्दयोः द्वयोः पदयोः पदरधब्दयोवा यदा भगतितेदरा 
पूविमेदः 1 पदुदयाश्रयतेनैरुपद्श्रयचयेन च शन्दाश्रपो द्विषः । पक 
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पिति(स्िन्) पदे पदसमूहे पदे च भावात् पदाश्नयो प्रिविषः । र 
च पञ्चकिपोऽ्यमर् । तटुक्तम्- पदस्य रब्धाप्मलामस्य स्वतन्नन्यवदार 

कृखा स इरयादिना-इति व्याल्यानमसद् । यतो सरलुमरासः पुनरुक्तिः । 

नच ब्रब्द्पदानामीदशी सा। यत्रहि शब्दानां च द्विः पद्नां च द्विरभिधा 

सोऽस्या विपये न्याय्यः । इह तु पञ्मिनीरब्दस्यैव पुनरुक्तिः । न ठु 
पञ्निनीरित्यस्य पदस्यापि 1 किंच ' शब्दानां वा पदानां बा" (का. सारसं 

१-१३ ) इति वाशब्दरमपास्ाषत्तिः कायौ । अद्लविशीणीभिधाने च 
प्तजति । 

तस्पादिस्थपेतद्-शव्दानां पदानां वेति द्वौ मेदौ । तत्र पदान्तरे 
पुनस्स्यमानः शब्दः परतन्त्रः स्तम्बो का । एकपदे पतन्त एवेति 
शन्दाना भिधा 1 (पदानां) शौनर््पस्य यथोक्तौ दौ भेदाविति पथ 
मिभेदा; क्रेणोक्ताः । तदुक्तमू-स इत्यादि । पुनरुच्यमानपरतन्रशब्दा- 
श्रषः स पदृदितयस्यित्था दोरिति ठितः । 

उदाहरणप्-- 

क्चिदुखुछकसला कमरश्नान्तयट्यदा । 
पटुपदकाणमुखरा सुखरस्फारसारता ॥ १६ ॥ 

सारसा ट्ष्मणा्याः पृक्तिणः 1 अनरोकृढनकदैतयेन फमलशन्दः 
कमरम्ान्तपदपदेत्यत् भ्रमणकदमूतषद्पदाधारतयेत्यादि वात्पयेमेदे स्वसूप(~- 
्कयेऽपि पुनरुक्तिरिति काटायुभा्ता । एकमन्यन् दशैनीयम् । 

पुङेरपादिना पुनरुच्यपानस्वतच्रशब्दा्रय उक्तः 1 
उदाहरणम्- 

पद्चिनीः पद्िनीगादस्पृहयागस्य मानसात् । 
[4 ५ 

अन्तदैन्तुर्यामासुर्हसा हेसकुरखाखयात् ॥ १७॥ 

मानसं सेविरोपः 1 दन्दुरयाम।ः उत्नतदन्ता इव चङुः । 
दयोरित्यादिनैकपरोपात्तपुनस्त्यमानराग्दखेनोक्तः 1 
उदादरणम्-- 

जितान्यपुप्पकिञ्ञत्ककिञ्रस्कशरोणिरोभिचम् । 
सेमेऽवतेसतां नाशैसुखेन्दुष्वसितोत्पङम् ॥ १८ ॥ 
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शरेणिः द्धिः । अवतेसः कणीभरणमर् । 
स्वतेच्रेत्यादिना पद(दाश्रयलेनोक्तः ।) उदाहरणम्-- 

काशाः काश्चा इवाभान्ति सरसीव सरांसि च} 
चेतास्याचि्षिपुथनां निन्नगा इव निम्नगाः ॥ १९॥ 

काकाः एष्पयिशेषाः । आचिक्षिपुः आव्जयामाघुः । निन्नगा नयः । 
पादाभ्यासक्रमेण चेति पादयोः कमग्रहणं द्वितीयवु्थपथम्- 

ठतीयपादाभ्यातते लागयु्यसस्य वाहृल्यद्ैनाय । 
उदाहरणम्-- 

सियो महति भठैभ्य आगस्यपि न चुक्रुधुः । 
भर्तारोऽपि सति खीभ्य आगस्यपि न चुक्धुः ॥ २०॥ 

आगति अपराधे । चक्षुः सकोपा अभवन् । 
यस्य च सविषे दयिता दबदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य 1 
यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥ 

इति द्शेनाद् पादशष्दोऽतर पदसषमूहोपलक्षणपरः । 

(५) 
श्रुत्या संवन्धविरहा्यत्देन पदान्तरम् । 
यणद्त्ति भानेन युज्यते रूपकं तु तत् ॥ २९] 

यत् पदेन पदान्तरं सेषध्यते तदूपकम् । नन्वेवं इतो मातीत्यत्न मङ्ग 
इत्यत्राह -युणेपु धर्मेषु वतेमानभ् । एवमापे नीरोत्परमित्यत्र पाधिरि- 
स्यजाई-श्वयेव्यादि । श्तिर्मिरन्तराथनिष्ठः शब्दव्यापारः । तसतिपादि- 
तोऽथ इद उपचारात् श्रुतिः 1 

$क्रियया योऽभिर॑बन्धः स श्ुतिभापितस्तयोः । 
आश्रयाश्रयिणोवौशषयानियमस्त्ववतिष्ठते ॥ ' (वाक्यपदीय २-७५) 
इति न्यायाद् † असुणयैकदायन्या दिद्धक्ष्या सोमे क्रीणाति? 

शस्यादौ अरणादिक्रयायोरव॒वृतीयामरतिपादने संबन्धस्य श्रौीतत्वात् 
तद्मावेऽ्प्यस्मैकहायन्यादीनां वाक्थीयसमन्वयसद्धावाद् न श्रीतसंषन्धा- 
भादुमाजात् न ( तद् ) भवति । गुणदत्तत्वमिति हि खख्यायैवापः । 



८ कान्पारङ्कास्ससद्वदे 

तेन श्रौतिनषनाीन्तसस्यायौयो बक्यीयसमन्वयः तदमव यदा स्वगत- 
शृणसमगणदततिभैवति 1 उपमानोपमेययोरीगैरिव युणानामपि धमौन्तरेण 
साम्यकरपनाया त्वनवस्था । द्ध्व श्रौतेनार्थेन श्रुत्या सेषन्धो भवस्येवेति 
ठदभावो न व्याख्येयः । 

नन्वेवं सापानापिकरण्याभावे यदेकस्य गणरततिखं कर्ये ततपयौ- 
येण प्राप् । नियमे कारणामावादि्यत आह-मघानेनेति । मरपानस्य च 
णद्ात्तिता न भवति । माषान्पदनेः ! भषान्वं च भाकरणिकत्वात् केपम् । 
अन्यथा रुणे; प्रधानेनैव संबन्धे दद्वयनमनर्थ्॒स्पाद् । तदेव 
शरोदेनयिनायुपपयमानार्थान्तरसंवन्धमतषवे सधारणानु एणान् रक्ष 
पिला पदान्त(रयोदुपसभेनमपराकरणिकार्थाभिधायि पराकरणिकार्थाभिधा- 
पिना पदेन गौणेन व्यापारेण सेव्यं भजते यद् तद्रपकम् । आरोष्यमाण- 
सूपेणारोपपिपयस्य रूपवतः क्रियमाणत्वात् । 

अत्र केचित् श्दासोपपूमयौरोपं छते 1 अपरे विपयैयप्र । अन्ये 
यौगपयेनोपयम् । एप एव च युक्तः पक्ष इत्याहु; । 

तस्य च वक््यम्राणरूपमेदाभ्या सद् नामदविलेऽपे पा पतिहतं 
चनुरूपत्वं स्थितमेव । 

तदाह-- 

चन्धस्तस्य यतः श्ुर्या श्रुत्यर्थाभ्यां च तेन तत् । 
समरतवस्तुविययमेकदेराविवति च ॥ २२ ॥ 

त्येलयुपचारात्त्तंबन्धिनाविहच्येते उपमानोफएतेययोः ! सामां 
नापिकरण्यसेवन्धात्मता सपकस्व श्रौतत्वाभावाद् । तेन तत्ंदन्पिनोतः 

शाब्दो बन्धः । तत्समस्तमारोप्य रोपविषयार्मकमुभ्यं वस्तु विषयः शराष्ट् 
भृस्येति समस्तवस्तुविपथम् 1 शत्या सामर्थ्येन च यदा बन्धः तेन कारगे 
सैके भिगेपेण शब्देन क्रमेण वैत इत्येकैशायिवि । 

आचस्पोदादरणप्र-- 

उयोस्स्नम्बुनन्दुङम्भेन ताराङसुमदारितम्। 
क्रमर्पे रविकन्यासिर्व्योमोयानमसिच्यत ॥।२३। 



प्रथमो वमैः। ष् 

शरारितं शवछ्ितम् । अन्राम्बुलन्योत्ल्ात्वायोरेकायदत्यमावादे- 
वुपप्यमानसामानाधिकरण्यान्यतएव साधारणपरसरणीलत्वादि्णषती- 
न्युपसजेनान्यम्बादीनि पदानि भाकरणिकत्वाद् मानैः ज्योत्लादिप्रैः 
संवध्यन्त इति रूपकम् 1 

नु ष्योर्लराम्युनेत्यत्ाम्बुनः माधान्यम् । तथादि-अनर येयपसि- 
स्यतेति करिया तयाऽ्रैव साधनमपेक्षितं ज्योर्लया विशेण्यते । तेन 
ज्योत्ला यणरत्तिः । मैतव । यतोऽसिच्यत इत्यनेन व्याप्निक््यत इति 
यथोक्तमेव स्थितम् । 

यनूक्तपू-- 
+ उपजेनोपपेयं ङृस्वा तु समरासमेतयोरुमयोः । 
यचच मयुञ्यते तदरपकमन्यत् समासोक्तष् ॥ › (रुट-का० ८-४० १ 

इति । एतयोरित्युपमानोपमेययोः । तच्छान्दभक्रमायुसारेण । ग्रन्धे हि 
क्रमे सिषे माणवक इत्यादौ सिदहादिरूपावच्णदितो माणवकादिर्मधान- 
भूत; मीयते । वास्तवनयातरु्ारि दृक्तरीर्याऽस्य चणृततिखमू । भत्व 
शरा्दमयादु्रिणासिच्यततेति किया सषवता । एतस्तिपोपादानसामर््या- 
चाम्बदीनां माधन्यमिति सूपफपरिग्रे न्यायोऽस्ती, स्यनेफाठङ्कियोदे 
(का. सा, सं. ५-२०) इस्यादिसंकरलक्षणं भव(ति) तद्{(नीम्) । 

एवं सति-दवे ततरावस्ये । त उ्योत््ामाधान्ये सूपफम् । अम्बुभा- 
धान्येऽतिशयोक्तिच्छाया-इति व्याल्यानमसत् । एकिमन् वाक्येऽवरपा- 
द्रपापततिपक्तेः । 

अत्र च सर्वेपामारोप्यभाणानां (शाब्दो बन्य इति सपस्त) 
वस्नुविपयता । 

दवितीयस्योदाहरणम्-- 

उस्पतनिः पतद्धिश्च पिञ्छाटीवारदालिभिः। 
राजहंसेरवीञ्यन्त शरदेव सरोनरपाः ॥ २४ ॥ 

पिन्छास्यः पर्ष्मपद्क्तयः 1 रानहंसाः रक्तचज्यखपादा हसा. । वीने- 
धादुष्वपि(पि दविष्पयोगाद्धादु)खप् । अत्र पिज्डारीनां बाजतेन समतां 

शपचेन तस्य बिदोपेण भकृतायारोपेण वर्मनादेर्देथवियरिम्पणं सक~ 
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फेनो । राजरंसाना चामरखेन श्दशच नायिकालेनाधैसामय्योदि- 
स्येकदेशदिर्िवम् । 

चक्रवृक्डुचामोगा नी खनीरजलोचनाः 1 
अम्भोजिनीनितम्बिन्यो दन्ति सरसीरैः ॥ 

इत्यादौ एदेशा् विवतेते चरतीति पएकदेशविबरतिसम् । 
अन्ये तराहु---चापराणापायखं राजदसाना दु शाव्दस्रमिव्येकदेष 

पपेयात्मनि विरेपेण परैनदिकदेशदिवति ! एवं च पिन्ञलीवाकेत्यादि 
सथस्तवस्तुनिषयाविनाभावि ! समस्तयस्तुविपयं तु निरतम् । ज्योत्स्ना- 
मबुनेस्यादौ ह सावयवे रूपके अययवानां यचप्यवयन्पपे्षा तथापि 
नि.नोपणं परततरपूइति) 1 एवे द्ादितौ भेदौ । 

अन्यावाह-- 
समस्तवस्तुक्िषये मालारूपकमुच्यते । 
यद्वैकदेशदृतति स्थात् पररूयेण रूपणात् ॥ २५ ॥ 

यद्रा--सष्टचयेनास्तानि किपतानि वस्तूनि पिपयोऽस्येति पालाख्पवं 
समर्तवस्तुपरिपय्रयते । एकस्यैव रूपकमाटान्यासाच्च मारारपकलम् 1. 

उदादरणम्-- 

वनान्तदेवत्ेण्यः पान्थच्ीकारशृह्भुखाः । 
मारपरवीरासिखताः मृद्गमाराश्चकाशिरे ॥ २६ ॥ 

चनान्तो बिपिनफदेशः । वेण्य; केपः । कारश्रह्लाः किन 
भ्युक्ता निगलविकेषाः । मारमवीराः कन्दपेमटः; 1 असि; खद्गः । अत 
भृड्धपाखानावेन रूपमाछान्यासात् समस्तस्ठुविपयत। { 

„बया च परणयौनतरेण यो ख्यो स्पणमयोत् मङृतस्वायैसय तेन 
निमित्तेन यदूपणं तस्मादेकदाऽनयादन्पद)यो योऽथः तत्र टकति्ैस्य तत् 1 

प्रस्यायान्तरस्य चद कारकन्द् तेन सूपणाद्-इति तु व्पारूयानप- 

युक्तम् । प्यं हि विषिखैभृष्यन्तेस्मेत्यसेवद्धोऽयैः स्यात् 1 
उद्हिस्मम्- 

आस्परधाराविकिखेः नभोभागप्रभातिभिः 1 
प्रसाध्यते स्म धवरेराशाराऽ्यं घङाहकैः ॥ २७ ॥ 
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आपसे बेगवद्रषः । दिरिखा; शराः । अन मरसाध्यत इति भूषणे 
वर्ते । दरदर्णनस्व भस्तृतप्वात् । यचस्यानेका्यतवादजैनम्ान्तरं तेन भूषणे 
रूपिते सति विशिखादिभिरुपपयते रूपणम् । 

स्पएटमिदष्ठदादरणम्-- 
मेरुर्फेसरयदारदिगन्तपत्रमामूररंषिचलरेषशरीरनालमू । 
येनोदतं कुवछ्यं लता सदीरधुत्ंसकायमिव पाहु स यो पराह; ॥ 
एवै च॒ साऽऽनन्दनल्धिशरिटेले "दरर-कान्या० ८. ५१)तिवत् 

कव्यं फुबच्यं ङवख्यमेवं भूतमिति रुद क्तपरम्परितरूपकाभमेतत् । अत्र 
शव्दूयुखेनायैस्य विचित्रत्वेऽपि स॒ख्यतः कविपरतिभातेरम्भगोचरस्य शरब्दस्य 
वैचित्यमिति शब्दालङ्कास्त्वं॑युक्तप् । प्रन्थमौरवमयानु न मतुपः । 
किचितत श्टेषस्याने वक्ष्यामः । 

(६) 
आदिमध्यान्तविपरयाः प्राधान्येतरयोगिनः । 

५ 9 

अन्तगेतोपमा धमी यत्र तदीपकं विदुः ॥ २८ ॥ 
सामध्यौवसेय उपपानोपमेयभाषो येषु सल ताददाः । विपयशम्द- 

स्यान्यव् भावायेत्वात् । भावश् (आदे वा) मध्य एव याञन्त एव वा । न 
त्वसकृदवस्थिताः । पमौ; क्रियादि खूपाः। यत्र दीपने तद् दीपकम् । मकार 
वदेकस्पभनेकोदीपनात् दीपफम् । 

अन्तगेतोपमा इत्यनेनैव गतायेत्वाद् भाधान्येतरयोगिन इति विस्प- 
छ्ापम् । उपमेयं दि मधानयुपमानन्त्ितरत्-इति व्याख्यानमसतु । तुरय- 
योगिता(न)भिानापेेतस्योपात्ततात । तत्र हि सवौणि भाकरणिकान्येवा- 
भाक्रणिकान्येव चा । माङरणिकायोविस्पषटयेष्पमेयप्र् । मारुरणिकानां 
वुपमेयादीपकम् (0) । 

आदस्योदादरणमप्- 
संजहार शरत्काखः कदम्वङ्कसुमश्चियः । 
म्रेयोवियोगिनीनां च निः्दोपपुखसंपदः ॥ २९ ॥ 

„ अन्न संहर्णमादाद़पाच्तो परमः । चछखसंपदराुपमानसं॑ कषमध्रियां 
चोषमेयखमायैिलयादिद्वफः । फार्चय्टोऽनन्व(न्तक)टतिः संहरदैमा 
ध्वनयन् साद्रुतः 1 
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मध्यस्पोदाहरणम्-- 
विदेकवसति्यातपतिकाजनदज्ञैनम् । 
दुःखाय केवरूमभूच्छरचासौ भ्रवासिनास् ॥ २० ॥ 

यातपतिकाः योपितमदेाः। अत्र दुःखायाभूदिति मध्यो घे उपात्तः 
शरदत्र प्राकरणिकीतयुषमा मावयोज्या । 

अन्त्यस्पोदादरणम्-- 
तदानीं स्फीतखावण्यचन्दरिकाभरनि्भरः । 
कान्ताननेन्दुरिन्दु च फस्य नानन्दकोऽभवत् ॥ ३१॥ 

अन्नानन्दकरवयरमो निषद्ध; । इन्दुः माकरणिकं इत्युपमा योज्या 1 
सरवेपापरेवात्र प्रकरणिक्वाद् वुस्ययोगिताया पतान्युदाद्रणानि 

योग्यानीति-- 
मिदरिण णह रमेण कवं सरेण जोवणअम् 1 

अमएण शुधीषदरो(भ) हुए णर्णाई् शुवणमिणम् ॥ 
इस्यादीन्युदादर्णानि देयानि ॥ 
हत्ता्ुतेषादुपमा भाणषदिष्टाऽपि स्वयंकृतशूमारसंमवारयकाच्यः 

संगरपसुरोधादीपकस्य पश्चाक्षिता । परिनि चोचरजायमेव विशेपो सेय; । 

. ७) 
यचचेतोहारि साधम्बसुपमानोपसेययोः। 
मिथोऽविभिन्नकालादिङन्दयोरुपमा च॒ तत् ॥ ३२ ॥ 
यथेवङब्दयोगेन सः श्रुत्याऽन्वयमर्दति । 
सटश्षदियदगण्छेयादन्यथेदयुदधिता दिधा ॥ ३३ ॥ 
संक्षेपाभिदिताऽप्येषा साम्यघाचक्रविच्युतेः 

सम्योपमेयतद्वाचिवियोगाच्य निष्यते 1} ३४ ॥ 

९ 
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उपमानोपमेयोक्तौ साम्यतद्वाचिविच्यवात् । 
कचित्छमासे तद्वाचिविरदेण कचिच्च सा ॥ ३५ ॥ 
तथोपमानादाचरि स्यचूभत्ययवरोक्तितः । 
कचिस्ला कतुँराचारे क्यड साथ(च)क्रिपा कचित् ॥ ३६ ॥ 
पमाने कर्मणि वा करतैरि वा यो णमुट् कषादिगतः। 
तद्वाच्या सा वतिना च कर्मसामान्यवचनेन ॥ २७ ॥ 
पष्ठीसत्तम्यन्ताच यो वतिनीमतस्तदभिषेया । 
कस्पप्प्रभृतिभिरन्येश्च तदितेः सा निवध्यते कविभिः ॥३८॥ 

५ समासकृत्तद्धितेषु संबन्धाभिषानमिशति समानेन धर्मेण संबन्धः । 
उपमितिर्पमा 1 सा च न कायैकारणावोमेवतिं । अपि तूपमानोपमेययोरेवेति 
गतताधेमप्युपमानोप्मेययोरिति वचनभायथै साम्ये भसिद्धिरयुमन्तव्येति पति- 
पादनाय 1 तेन यया शुखं कमरमितेति त्रियते न तथा साधारणयै- 
भयोगं चिना मुखं $षठदम्िति । ‹उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यापरयोग ' 
(पा-२-१-५६) इतिवदेकतरोषादानेऽप्ययमर्ः सिध्यतीत्युभयोपादानं 
दरोरपि सिद्धस्वभावते उपमा कर्विति दशनाय । तेन-- 

‹ निर्गमुः का्चुकात्तस्य पतिणः माज्यतेजसः ! 

वारिधाराः सदसांशोज्वंरन्त्यो मण्डरावया ॥' इत्यदेनिरास्ः । 
+ चण्डाङैरिव युप्माभिः साहसं परमं कृतम् ।" इति जातिन्युनते, 
( षहिस्फुलिद्ग इव भाुरयं चकास्ति !* इति ममाणन्पुनत्वे, 
“स भनिरीन्छितो मौडया इप्णाभिनपट वहन् । 
ग्यराजन्नीलजीमूतमागाश्चिष्ट इवांशुमान ॥ ' इति तटिद्रषर्भन्पूने, 
*विशन्दु िष्टयः शीषे रुद्रा इव पहीनसः })' (ति जात्याधिम्ये, 
4 पाताटमिव नाभिस्ते स्तनी प्षितिघरोपमौ । 
वेणीदण्डः पुनरयं फाडिन्दीगात्र्तेनिभः ॥ इति ममागापिक्ये, 
“ सला्उनेन्दुषिम्बाभं शुखं भाति मृगीच्यः ।' इति धर्माधिक्ये, 

‹ सरक्चिम चचठं वक्तं दधदेवो व्यराजत । 
समान्ध(ङोवाप्निः सावर्तः सोतक्तामिव नायकः ॥* 
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इति धदनयूनाधिकले  भयेनेब स्मरेणेयमहो सयति पेषते ।' 
इति म्र्िद्धिविरोधे रोषा न विधेयेति प्रतिपादनाय चेतोहारिग्रदणम् । 
न खरुङ्कारमस्तावाद् सत्लपमेयत्वादिसाधम्पनिराकरणार्तवेनोपयुयते इति 
विस्प्येम् । 

+म् शव भाति राजेति फारभेदे, ‹ हरिरिव भाति राजनि'ति इप् 
भेदे, ^ भतपतु भवान् प्रमाकर इवे'ति विष्यादिभेदे, ‹ चन्दरकटेव गोर ' 

. इति टिङ्गभेदे, ° पित्याननमेतस्याः पुष्यं पयुद यथा” इति दचनमेदे 
यदा साधारणकषन्दभेद्; तदापि न कार्येऽ्मिति ददौना पिय इत्याधुक्तम् । 

भियः अन्योन्यगततेन वतैमानोऽथोत्् साधारणः अविभित्रशायदिः 
शब्दो ययोरत्यकारमश्चेषः। न तु-भिनमदटत्तिनिमित्तयोः-इति व्याख्येयम् । 
जात्यादीनां पर्त्तिनिमित्तसेपि) काठस्वे(स्य) तथात्वपरिद्धेः । स्यरन्द्- 
स्मागेनोपरक्षकराव्दय्रदणस्प निरकस्वापत्तः । पिथ इत्यस्वालुपादे यस्वम्षिः। 
सोष्वसु बा(वःषुसाोशविन समः सु(ख)सख ¢) इत्येकल्राभविऽनन्बयत्वा- 
सुप्तौ उपमारूपतवा(त्व)पसद्गा च्च । 

नु सम इवायं राजा भातीति, भासि त्व दरिरिवावनिनायेति, 
दृद भवान् दन दव विद्विषः सपग्रानिति) स्ीवधयं नैव युण(गण्योतत इति, 
संरततिजवनमित्र नयने तस्या; खवरथुधगस्तसुते इति र दष्टे मनो दुष् तकं 
दुष्टम् । नो द््म् 1) एवविधे धिपे प्रतीयमानपर्मनिमित्तोपमानसंवन्धा- 
दनम्दरषटपादीयमानधर्मेणाभिसेवन्धादु । अन्यया दुःसमन्बुयात् । 

नञ्च युधिष्ठिर इवायं सत्य वदृतीरयुपा्तेनेव समानेन धपमैणोप्रमायाः 
भतीतेः फयमेतदुक्तं सेगच्छते 1 युधिष्ठिर इदायं सत्यवादी सतयं वदतीति 
अतिपचेः संगच्छत षततर । सत्ये वदति सत्यवादीति च न पौनरत्य- 
परशङ्कनीयय रपो ुष्णातीतिवत् युधि्ठरयत् सत्यवदनेन सत्यबाययावितय- 
यान्तर(भतीतेः) । एतच्च स्थतेषु प्रयोगेषु समर्थनम् ( न तु सपेय 
निरयम् । 

 कान्तिद्रदनं कान्ते राफाकादुरुगत्तव ' इत्यादौ द्त्वाऽष्युपपराने 
बिभक्तिमिपरिणामे सायारणधप्रस्य दिद्धविप्रिणापः का इति दुएसवमेव । 

‹ ससेरदपदेना(वदेणफकषि सुखै ते कमश्यककम् ' इत्यादौ ठ साधा- 
स्णधर्ो न विशद शत्युपमान(वि)परिणामोऽपि न दोष इति केनिच् । 



प्रथमो वैः | १९ 

£ यद्नेकपयोधिशनस्तप्रैव सदशोऽ्स्यदीनषुरतरसः । 
नद विजितः कयं ते सदशस्तदसौ सुराधिकृतः ॥ *(रर -४, ६३.) 

£ प्ररूधिरमोदितरुचि त्वयि समपरसिपत्रमेतदाभरणप् । 
वेदनवघ्ुधा भवतैव भवन्मतिः( परमो हस्या) ॥' 

इति निपुणपये गद्शनात् सदोप एव विपरिणाम इत्यन्ये । 
एपा च द्विभेदा । सैत्ेपाभिद्ितिप्येपेदयुक्तेः । पूणा लना च । आया 

ेपा-वाक्यसमाप्तद्धितगम्पलात् । भ्व्यकं श्रौतसराथेलमेदात् दबिध्यम् । 
एवं पट् पूणोभेदाः । छुप्तायास्त॒ बाक्यसमापुन्धरातकृ्तद्धितावपेयत्वात् 
पाचविध्यम् । वाक्यगम्यायाः; श्रीतत्वायेलमेदात् द्रेविन्यम् । समासग्- 
म्यायाथ एकद्विधिरोपमेदात्र साधारणधमरुपि भ्रोतत्वाथेत्वमेदात् द्रा 
भेदौ धोतङृरोपे सेक इत्येकलोपस्य मेदव्रयपद्धावात् पा्चविध्यम् 1 
छेग्धातुगम्यायास्नु क्यच्-क्यङ्-किप्-मत्ययगम्यत्वात् कयचरपभस्ययगम्य।- 
याथ कमधिकरणोपपानत्वात् कर्मोपमानिकायाश्च एकद्िलोपास्मभेदद्र- 
यचस््रात् पाचविध्यम् । कमककरुपमानत्वेन कृदवतेया द्विधा । तद्धितमम्पा 
स्वफेव । एवं पश्च(दश) छ्ताभदाः । पूणाभिः संहैकर्विशतिः 

तत्नोपमानोपमेयसाधारणयर्मोपपायोतकव।चकान्यतरलक्षणोपायच- 
तुष्टपोपादाने पणौ ! अत्रैकस्य द्वयोस्त्रयाणां वा रोपे लक्षा । सा च यथेवो- 
पाद्रानि श्रौती । अन्यथा आर्थी । तदाह -यथेवेत्यादि । ' रेोचनमिन्दीवरं 
षास्या इति वाशब्दस्यापि दृष्टः ययेवशद्धावुपलक्षणप् । गव्यं हि ठुप्त- 
विभक्तिकमेकचाप्यविश्ान्तमुभयगतसाम्यम्रतिपाद्नायामिति तत्र श्रौती । 
तेन सदृश इस्युपमेय एव् वा सटशेऽस्येसयुपमान एव घा सदशशब्दस्य 
विश्रान्तिरिति साददयपयांलाचनादुमयगतसाम्यपतीतिरिति तत्रायी । 

तत्र पूणौ उदुाहियते-तत्रापि श्रौती वाक्यगम्या समासगम्वा च 
यथाक्रपै यथेवरब्द्योगे- 

क्षणं कामञ्वरोच्छित्ये भूयः संतापवृद्धये । 
वियोगिनाममूवचान्द्री चन्दिका चन्दने यथा ॥ ३९॥ 
नेन्रैरिवोत्परेः पद्यः सुखैरिव सरःभ्चिय : । 
वरूपय इव भान्ति स्म चक्रवाकः स्तनेरिि । ४० ॥ 



११ कान्याठडरसारङके 

उतर चहृ्योपादानात् संपणेलम् ) एवे च वक्ष्पमाणोदााहरणर 
छयेऽपि यथाशब्दयोगे वाक्यगम्यत्वम् । श्रौतत्वं तूभयत्रापि स्फुट 
चन्दिकायान्दनश्ुपमानमू 1 अन्यैहिद्गमेदे उपमायाः सवथ! दोप उत्त 
तानिर्स्यति । सधारणदन्दो ह्यध न भिधते । तद्विदे च दुष्टम् 1 

वाक्यगम्या चार्थी यथा- 

धरवोधाद्धवङं रारो किज्ञल्कारीनपट्पदम 
शदा्कविन्येन समं वभो कुसुदकाननस् ॥ 8१ ॥ 

इति पठे । सप्रासगम्यायां चाध्यौमेतदेगोदाष्रणै शादाङ्कविम्बप्र- , 
तिभपिति एि। ् 

तद्धिसावसेया च द्विरूपा ! ‹ तत्र तस्येव (का.५-१-११द६)हत्यनेन यो 
वहिः स इवायं क्रियत इति श्रौतम् । * तेन ल्यम्” (१०५-१-११५) 
इत्यादिना यो यति; प्र आर्तवत् । तदुक्तमू्-पष्टीसक्षम्यन्तादि्यादि । 
चिना चेत्यादि । नामतः ातिपदिकात् । कपैामान्यं परियासापान्यप्। 
तेत्र श्रौती तद्धितगम्या पथा-- 

किंस्िदुत्कलिका मद्वत् तस्या अपि निरगखाः। 
अकाण्डोड़(मरानङ्कहतकेन समपिंताः ॥ ४२ ॥ 

तस्या अपीति तप्यामपीति च पाठः] पु्रदिति परमेव पयीव बवा। 
आ्थीं तद्धितगभ्या यथा-- 

अपि सा सुसुखी तिटेृष्टेः पयि कथञ्चन । 
[५ ५ 

अप्राथिततोपरसपन्ना पतितानश्नष्ृ्टिवत् ॥ ४३ ॥ 
पते द् पूणामेदाः । सक्िेणेक्ता त॒ टुक्रा । सोश्च साधारणस्य बा 

उपप्ा्रतिषादेकस्व वा द्रयोरपि बा सोपमेययेस्तयोीं भवतीति चत्वारो 
मेदाः । तदुक्तपृ-साभ्यवाचकविच्युतारातै, समासे तदाचीर्यादि, 
उपमानोपमेयेस्यादि कचिदिस्यन्तं, सास्योपमेयेत्यादि च ¦ तेत्र 
साधारणधमेकोपे घाक्यगम्या समासगम्वा च । अध्या श्रौती आर्थो । यया~ 
पवोषादित्यादि 1 यदाऽ पूर्गनदुतिम्वस्पासितोदर्स पतै चिवक््यते 1 
अन्न चेन्ुबिम्बमिबाखण्डपाप्तीदिति पडे श्रौत्या, अखण्डेनेन्दुना तुरयमिति 



प्रयमो वर्गः १७ 

पठे चाध्यौ वाक्यगम्यत्म् ! पूेनदुविभ्बयतिममिति पा समासगस्यल्- 
सू--{ति( न ) युक्तं व्याख्यानम् । असितोदरोत्परुविवक्षायां हु धमेन्यूनले 
दुषवेय स्याद् । तस्म्नतररिषोत्परेरित्याघुदादरणम् । यदाऽ इयामत्वादि 
दै विवक्यते । नेग्रैरिवोखरैरिति पटे श्रौरी नेतरैः समैः इवर्यैस्त्पारथो 

' च पाक्यगम्या । नेतरैरिवोत्पररिति श्रौती नेनाभिरत्परैरि्या्थी च 
समासगम्या 1 

चौतकरोपे समासगम्यैव 1 यथा-- 

इति कारे करोहछापिकादम्बङ्करसंङुटे । 

िदशाधीशदयादूलः पश्चात्तापेन धूर्जटिः ॥ ४४ ॥ 
तां शरिच्छायवदनां नीखोत्पखदलेक्षणाम् 1 

सरोजकछिकागेोरीं गोरी धत्ति मनो दपे ॥ ४५॥ 
अव्र सरोजकल्कागोरीमिति । गौरत्वं॑छत्र साधारणो परमः । 

कादम्बाः पक्षिविशेषा; । 

दरयलोपे समासगम्यैव । यथा- निदरश्ाधीरशादूलः नीरोखर्दे- 
क्षणामिति च। 

कयिदुपमान््रपदं षित् पएूमैपदमिति दथैनायोदाहरणद्रय)म्- 
शत्ययुक्तं व्याख्यानम् । यतः किं नीरोखख्दले द्ेक्षणे यस्याः, ई नीरो- 
सछृदकञे एव ईक्षणे यस्य! इति निश्वयस्याभावे संदेहसंकयोऽयम् । 
विदेशी इ्येतनूदाहरणम् । यथप्यत्रापि सेभावनाद्रं तथापि 
श्ादैरोपमितस्य त्रिदशषाधीर्योक्तरूपां गोरी भति मनोनिधानपरुचितं न घ 
शब्द्रमेण त्िदशाधीशोपस्नस्य शादैशत्यस्येतयुपमापरिगरदेऽस्ति सधक 
पिति न सन्देहः । 

जितयशेपे समाकषगम्येव ! यथा -तां शकषिष्छायवद्नामित्यादि । 
एरिच्छायेव छाया यस्येति ‹ सम्युपमाने त्यादिना सपास्तरोपौ 1 अनोप 

मेयस्य रोपः कियुषमान्येति घुधीभिरेव परीक्ष्यम् । 

प समासगम्या पडदिधा । 



कान्याठङकास्ताससङ्े 

भरग्धातुगस्या पृचविधा । तम तथोपमाना(दित्य
ोदिना क्यच् 

्रत्यपादततेयोक्ता 1 साच कमोपमानिकाऽधिकरणोपम
ानिका च | कर्मोप- 

मानिका दविधा 1 दविरेषि एकलोपि च 
मावत् 1 दविर यया-- 

स दुःस्थीयन् छरतार्थोऽपि निग्े
षश्र्यसंपदा । 

निकामकमनीयेऽपि नरकीय
ति कानने ॥ ६ 

अचर दुरस्यीयत्रिति दुःस्थः कथिदु
पमानं भगवदासोफमेयः 4 स

 चे 

तक खष्ः । कंयचूप्रत्यपोक्तस््वाचारः 
समानो षैः एकरप पुत्रीयति 

छिपी (मि)सपयुद्दायेम् 
। 

अधिकरणोपमानिका यथा-न
रकीयतीति) अधिकरणाचोपषद ख्या 

रिति क्यच् । अव्र काननघुपमेयम
िति सोत्कस्यैव लोपः 1 

वयद्रेययावततेया दिपूप्रय
यावसेया च क्ैपपानिकेव । तदुक्तम् 

कचित् सा करिस्यादि । 

सयद्पत्ययमम्या यया-- 

कदानवज्गत्तस्य पद्यतस्त
ां प्रियां विना 1 

खब्योतायिमारल्धं तखन्
ञानमहामः ॥ ६७ ॥ 

अत्र खद्ोतायिहमिति 1 अत्र च ्ोतकस्यैव रोपः 1 

किपपत्ययगम्या तु यथा--ूश्चानवदिति । अन्न पसद्रमातिपदिकेभ्य
ः 

इरयेकेः (प ३-१-११ काशिकःस्यं वासिकम् 1) इटाचारक्खििन्तात् 

शतृप्रत्ययः 1 इह किमेएऽश्रवयणात् साधारणपर
्ोऽपया्ः 1 तेनै दयरेपे 1 

कृदवसेया तु, द्विविपा 1 कर्मोपमानिका क्रुपमानिका च । तदुक्तषठप- 

जान इस्पादि तद्वाच्यं सेत्यन्तम् 1 पूवौ यथा-- 

तस्थेतस्ममेदाहमद हत् भरञ्वरन्मनः । 

इम भ्रति तपशातयाषुद्धेः स्मरानलः ॥ ४८ ॥ 

द्विद्या यथा-- 

स दग्धविम्रहेणापि वी्येमातरस्थितास्मना 1 

स्पृष्टः कासेन सामान्यघ्रागिच
िन्तमचिन्तयत् 1५२ 

१८ 



प्रथमो वगैः। १९ 

अनयोध घोतकस्यैव छेपः ! 

तद्धितावसेया हु कट्पवादिभि्भवति । तदक्तम्-कल्पपप्रश्ति- 
भिरित्याि । भभतिग्रहणाद् (वे पतिकृती' (पा,५-२-९६)१ति कनादिभिः । 

यथा- 

चण्डाङकस्पे कन्दर्प षट मयि तिरोहिते । 
संजातावुरनेरादया किं सा श्ोकान्भ्ता भवेत् ॥५०॥ 

वार्तिककारटशा च भकृत्यथैसदरो कफल्पप्यत्ययस्य विधानात् क्रौयीदेः 
साधारणयर्मस्यैवाज रोपः ] एवमधकतघरक शइर्यादौ । 

अयःसुकेनान्वुचछति आयःशुदिकः शत्यत्रायःशुरस्योपमानस्पै- 
वोपमा(पादाोना(द)योजेनोपायस्य कस्यचिदुपमेयस्य पैक्ष्यादेः साधारणध- 
मैस्य ५ द्योतकस्य च रोपाञ्चयरोप उपमा--इत्ि न पुक्तमभिषानप् 1 
अथानेनोपायस्यायःूलरूपतयाध्यवसानादतिदयोक्तितवं धितम् । शरि 
चछायवदनापितिवत् भविप्यत्ि--इति च न युक्तः परिहारः। अत्रापि शशी 
च्छाया यस्येति विवक्षाया्पमाविश्रान्ताविपि सूपकत्वमेव । रूपकादावभ्यस्ति 
दुपमाविश्रान्तिः । 

तदेवमेकरोपे षाक्यगस्ये द्रे समासगम्यास्तिषठः। घुन्धाठगम्पास्ति्ः। 

कृदरस्ये द्वे । तद्धितगम्यैका इत्येकादश । द्विषे समासगम्ैका । धुन्धाहु- 
गम्ये दवे इति तिष्ठः । त्रिरोपे त्वेक एव 1 इति पददा । अन्ये तु भेदा इद् 

नोषङ्किता इति न दश्यन्ते ! 

(८) 
उपसानसंनिधाने च स्पास्यवाच्युच्यते बुधे ! 
उपमेयस्य च कविभिः सा प्रतिवस्तूपमा गदिता॥५१॥ 

य्ोपमानोपमेययोयोरापि समीवे साथारणधरमोपादानं सा मतिव- 
स्वृपमा ! अतपएव वस्दु वाक्याथ; उपमान वस्तुनो वास्यायान्तरस्य 

अगन चानिकवाक्यते श्वदेसयोगे किमुपमेयं फं योप्मानमिति 
म्रकणादि. न्यवस्येत्याद-- 



२४ फाष्या्हारताग्सद्गरे 

भ्ाकरणिकेतरलस्थितयेकश्चोपमेयतां भते । 
उपमानलं चापर इस्युपमावाचिशन्येयम् १॥५२॥ 

यत् माकरणिकं तदुपमेयम् } इतरचूपमानप्रिति शब्दशूतयेपभिः 
नन्त(त्यन्त)रं परव्यः्) 1 

उदाद्रणष्ू- 

विरखास्ताटदे लोके शीलसौन्दर्यसंपदः ।' 
निशाः किषतयो वर्ैऽपि याखििन्ुःपुणमण्डलः॥५२॥ 

िपत्यः खसाः । अव्र च सापारणपपै उपयनापयुपाचः ! 
-एपमा चरस्छुय 

शमदरदरकरववृत प्रयतो परमैः ॥ 



दहितीयो वर्मः। 
आक्षेपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना । 
समासातिशयोक्ती चेत्यटंकारान् परे विदुः ॥ १ ॥ 

उक्तिशब्दो द्वाभ्यां संवध्यते । तेन समासोक्तिरापिशयोक्तिथ 

(९) 
प्रतिप इवेष्टस्य यो विदोपामिधित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥ २॥ 

आभिमतस्याश्क्यवचनत्वादिविरोपमरतिषादनाय यः भरतिपेषः मति- 
वेष इव । सुखं प्ये पद्ममिितिवत् । न तु भतिपेध एव । तमषषे 
वदन्ति । न च वाच्यं परतिपेषे सततीषटमिष्टमिव भवलिति 1 यस्मासाकर- 
णिकत्वात् ठन्धस्येमा इ्टोऽयैः । तस्य च निपेधः क्रियमाणोऽङ्गतां 
भरतिपधते । (ते)नासौ भतिपिध इव 1 न चि श इवेत्ययुक्ते बोधमतिसमाधाने । 
यतोऽस््वेवं तथापि नषिपलक्षणमस्क्तिः । इष्टस्येव मतिपेष इत्यनमिधानात् । 

स चेषटोऽपैः कदाचिद्रश्यमाणः कदाचिदुक्त इत्याक्षपो द्विविधः । 
तद्द- 

वक्ष्यमाणोक्तविपयः स तु दह्विविध इष्यते । 
व्याख्यातम् । 

नयु चेष्टमिच्छाकर्म । तव् कदायिर्नवोच्येत । तद्क्ष्भाणोक्तविपय- 
तया (कयं) द्ैविष्यित्याद- 

निपेधेनैव तदन्धो विधेयस्य च कीतितः ॥ ३॥ 
विव्मित्तत्वषटप॑ विपेषत्वपमेष्त्वम् । तेन चिधेयप्यावग्यषुक्तिक्रिया- 
संभवादा्यतवे शाब्दत्वे च सति दविध्यमू । पूर्वो यथा- 

अहो स्मरस्य माहात्म्यं यद्ुदधेऽपि दोदरी 1 
इयदास्तां ससुद्राम्भः कुम्भैमनि तु के वयस् ॥ ४॥ 

उर स्मप्माह्त्म्यं अतिपादयिहमिषटं तस्य चेयदास्तामिति निषेधः । स 
चाद्नल्रादशवयतदर्णनलं विशेषं भतिपाद्यतीति निपेय इव । माहात्म्यस्य 



२२ 
वाव्या्ासतारसङ्गद 

च यट इत्यादिना सामन्यतेयोक्तविभेपेणानमिधानात
् वक्ष्यपाणवि- 

पयतवम् 1 

उक्तविषयस्तु यथा- 

इति चिन्तयतस्तस्य चि चिन्तावधि्ै यत्। 

क्क वा कामनिकरपानामन्तः 
कालस्य चेक्षितः 1५॥ 

अचर वित्रलस्योक्ति; क देति निब(
पिोध्यते 1 पसिदढत्वं चान हेतः 

पूषन विष्दलम् । न हि कदर्णनस
ंभवः । आभ्यामेव निमिच्ाभ्यापाकषपा 

भवति \ अत्र चित्रलस्योक्तविपवस्याकषष इ्
युक्तविपयता । 

अत्र कनिदाचशते-एतदुदादरणद्
रयमपि न युक्तम् 1 तथाप्यु (च

े) 

दाहरणष्क्तविपमेव । अचे
 स्मरस्य मादालम्यमिति सामान्येन यटट्रऽपि 

दशेदशीति च विशेषेण स्मरमादारम्यस्योक्तत्वाद् । यच
 सापान्यविशेपा- 

'पागुक्तं तद् यद्यनुधुर्यते मुक्तं स्यात् । एवमपि वा 

चिमत्मप्यसुक्तमिति कथयुक्तविपयता । भ्युतात्र सामान्येनैवोक्तिः 1 

अथोच्यते नतर स्मरमादारम्यमाकिप्यते अषि ठु ख्रदक्षेश्ीति । 

तदयुक्तम् } तस्या इृतेनापतीतिः 1 यद्द्रऽपि दरेदशीति स्मरमादाल्पोपो- 

हरनैम् न वु विपमेयः 1 शराकरणिकत्वादायेमस्पाः म
ाधान्पमिति चेदे- 

वभीरीत्येतद् प अलयक्षनरदेदयविपयत्वानिराकादस
म् । अतो नात्र 

किचिद्रक्यपाणप् 1 न दि तादृश
ीति पद्कदस्य साकादक्षत्वमिति पुनरः 

पयक्तविपयता । कथ चाब्िपन्यपदेशः । न दि सचिमिचाऽन चासुखम् 

सौतिः । अपि ततिशयोकिः खहितिपददुका ¢) । तेन सैकरोऽयम् । 

द्ितीयास्म्रपि शोके क बेतयनेन न विद्रतव
माक्षि्यते 1 अपि खन्ते- 

तितम् । तचपपयैवसानमिति चेद्नन्वयेऽप्यासेपपसक्तिः 1 अपदरति- 

रूपकदीपकादावप्ुपमाभ्रसद्धय । अथ तत्र भङ्ग्यन्तेणाकषेादीनां स्थिति- 

रितिनक्षपादिलम् 1 इहापि विच्छिद्यन्तरेणानेपस
्थितिरिति कथं नान्यलम्। 

अथ गम्यमानोखक्नावत् गम्यपानतेऽप्या्षेपस्यारंकारन्तरन
मिधानादा- 

हेषत्केप्यते । तयैसे्षएट्षगवदिद् विशेषो वक्तव्यः । तदेवपन्य्रापि 

समक्ष विवारः प्रकृतक्तिमादथाति (दति) नास्माभिदैित इत्यनया दिश 

स्वं विचायैम् 1 



द्वितीयो वर्मः । २६ 

एते तरदाहरणे वक््यमाण(गोक्त)विपये-- 
सहज विशम्वघु थोअं जाव इमं विरहकाअरं हिभभं । 

सेटपिछण भणिस्सं अहवा कोठे किः भणिमो ॥ 
चकम णाद दूई तीए पियो सि स्ति णद्ववावासे । 
सा मरइ वुज्क्न जयसो एञं धम्मक्खरं भणिमो ॥ 

(१०) 
समथकस्थ पूर्वं यद्रचोऽन्यस्य च पृष्टतः । 
विपर्ययेण वा यर्स्याद्धिराब्दोक्तथाऽन्यथाऽपि वा॥६॥ 
ज्ञेयः सोऽथौन्तरन्यासः 

अलुपपयमानतया सेभाव्यमानस्याधस्य सम्ना्मयान्तरस्यव 
यल्यसनं सोऽयान्तरन्यासः । स च समथेकस्य भागुपादनि समथ्येश्य 
वेति द्विभेदः। मतिभेदच हिशब्देन योगो बियोगो देति चतुर्विधः । 

नेन्वपमस्तुतपशंसाद्छन्ताभ्यां नायं मिचते । तथा हि-- 
मीणितपणयि सादु काछे परिणतं वहु 1 
विना पुरूपकारेण एं पयत शाखिनाम् ॥ ( भापह-२-२९ ) 

इत्यपस्तुतमशंसया विशेषेण शाखिटत्तान्तेन वाच्येन सर्वं जगे दैवम- 
धानामिति सामान्यं गम्यमानं समध्यते । तया, 

सवायि ट एव तस्या निवीति मनो मनोमवञ्वङितमू । 
आलोके दि हिमां शोविंसति कयुदं इ्ट्त्याः ॥ ( सट-८-९५ ) 

इति द्नेन दा्टीनतिरं समय्येते । तेनास्य रक्षणस्याततिव्यापरिरित्याद- 

पकृतार्थसम्थनात् । 
अग्रस्तुतप्ररसाया दष्टान्ताच पृथक् स्थितः ॥ ७॥ 

१. सुभग विन्यस्य स्तोक पायदिम पिरहकातर हृदयम् । 
सस्धाप्य भणिष्याम्यथवा्पकाम कं मणामः ॥ 

१. वारु नाह दूतो तस्या प्रियोऽसीति नास्म्यापार । 
सता स्रियतते तपायशः एतद्धमोश्षर मणामः ॥ 



२४ कान्याट्वारतासतद्वरे 

इदमव सात्परयमू-विक्ेपे सामान्येन सामान्ये वा विरोपण समर्ये 

सामात्यस्य सथामूतं निमितयुच्यते (यद्) रेपे साम्यत् मतिपृमे समध्य- 
स्यानुपपयमानतां निरस्याते 1 विषयतया ससामान्यमथान्रमिव् । 
अमत्तुतभवंसायामेकस्यामुपादानमेव । च्छन्ते विम्बपतिविम्बन्यायेनैव 
न्यसनदतकयनम् । तेन नेतद्क्षणम् । 

कपेणोदाद्रणम्- & 
तन्नास्ति यन्न कुरते रोके शत्यन्तकाथिकः। 
एप श्वोऽपि भगवान् वटूुभुय स्म वतेते }} < ॥ 

काविकः कायीर्था 1 वृटूभूय । बरद्यचारितामेरम्न्य 1 

अत्र भगवतो षडुभावेषतेने सम्य सामान्यस्य यक्िचनफारितस्य 
काविकत्व निमिततधुक्तम्। यद्धगवति चिसोन्ो)परक्तणर्ूपं भकृते सामण्यौद् 
भतिपनन सत् सम्थैकःयं भजते  एवएुत्तरत्र योज्यम् 1 

शरच्छन्ना शस्यते घृत्तिः स्न्ीणां भावपरीक्षणे । 
घतस्य धूर्जटिरतस्तस स्वीछत्य बाटवीम् } २ ॥ 

भादः; आश्रयः । वटोरिये वादी 1 

हरोऽथ ध्यानमातस्थौ सेस्थाप्यात्सानमात्मना 1 

विसेवदेदि त्यक्षं निर्ध्यातं ध्यानतो न तु ॥ १०॥ 
मत्यक्तमन्दियकमू 1 
अपद्यचातिकष्टानि तप्यमानां तपास्युमाम् । 
असंमाव्यपतीच्छानां कन्यानां काऽपरा गतिः॥९९१॥ 

तपांसि भगवती खेदयन्ति । तानि साऽसेयन्ती तप्यमानेोच्यते । 
“तपस्तपःफमकस्यव › ( पा०३-१-८८ ) इति चात कमेवद्वावः  उणाया- 
न्तस्परिद्रेण किमिति तपश इत्यत समर्थम् । 

' होई ण शणाणुराभो जाणे णवरं पसिद्धिपरणाणम् ! 
क्षिय पव् ससिपभी चन्दे ण पिभाघुहे दिदे ¶ 
१ मबति न गुणानुरागो जडानां केव प्रसिद्धिशरणानाम् । 

किल प्क्वेति शशिमणिध्दे न पियासुे च्छे 



द्वितीयो वर्मः | २९ 

इत्यादौ सामान्यं विरेपेण समथ्यंते ! प्रक्षिपणेश्च शीतलं जा च्यम् । 
अत्रापि प्रथ(मा)ग्चत्वारो मेदाः } एवं न परं साधम्यैण सपर्यन याष 
धम्येणादि । तत्र विदेपस्य सामान्येन समथनं यथा- 

उदिते भास्करे कपि गम्यते तिमिसेकरेः 

तेजस्विनमनाटोक्य मरभवन्ति मरीपरसाः ॥ 
जनाप्यन्यद्ेद्रयम् । सामान्यस्य विदेषेण समथेनं यया- 

यणानमेव दौगस्म्याद् धुरि धुर्यो नियुभ्यते । 
असंनातकिणरछन्धः सुख स्वपिति गोगेडिः ॥1 

अत्रापि भदृत्रयमन्यत् । 

(११) 
विशेपापादनं यत् स्थादुपमानोपमेययोः । 
निमित्तादषिदषटिभ्यां च्यत्तिरेको द्विधा तु सः ॥१२॥ 

स॒ च उप्मेयोक्तपोपमाननिकर्परूपत्यतिरेकानिपि्स्योपादाने 
उर्कपीनिकर्पोभयनिमित्तानां पर्यायेणाचुपादाने च भवतीति चतुर्भेदः । 
ततरोरकपनिमिततानुपादान उदाहरणम् 

सा (सल) गोरीशिखरं गसवा ददर्खोमां तपःशश्म् । 

राहुषीतभ्भस्येन्दोजैयन्तीं दुरतस्तनुम् ॥ १२ ॥ 
भोरीशिखरं दिमवदेकदेशः । अनेन्दुतयुरूपमानम् । उमोपमेयम् । जयन्ती- 

मिति व्यतिरेकामिधानम् । राष्टुपीतममलवं निकपनिमिचे शान्दभ् । उ्कपनि- 
मित्तमक्षतलावण्यसवं खायम् 1 

निकर्वनिमित्त अथ उदाहरणमर-सदा कानितपर्तीमिन्द रिति प । 
उभयातुपादाने यथा-पीयूपदीधितेस्तस्येतति पाठे । 

उभयोपादनि उदाहरणम् 

पद्मं च निश्चि निःश्रीकं दिवा चन्द्रं च निप्यभम् । 
स्फुरच्छयेन सत्तं मुखेनाधः श्रकुर्वतीम् ॥ १४ ॥ 

एप व्यनिरेकोऽ्यादौपम्य उक्तः। 



२६ कात्थारद्कारसारसङ्खदे 

शब्दस्य च तस्मिन् (स) भवरीत्याद- 

यो वैधर्म्येण द्टन्ते यथेबादिषदान्वितः 
उ्यतिरेकोऽच्र सोऽपी्ठो विदोषापादनान्वयात् ॥१५ 

वैम्प य्ोपमानघर्षस्योपमेये विगम. । तेत्रोमयादुपादाने यथा~ 

श्ीणपणौम्बुषाताशकटटेऽपि तपति स्थिताम् । ` 
समुद्वहन्तं नापूर्वं गवेमन्यतपस्िचत् ॥ १६ ॥ 

अशनमाश. । उपद्ान्तचितत्वषतकरषटेठः । तदभावे निकपहेतुः 1 तद्य 
पष्यायेपू । निकपदेत्वसुषादाने उदादस्णम्-शान्तः(न्तां) पणोभ्बुदतित्यादी 
पठि ¡ उत्कषेतठुपादाने यथा-दीभेपणौम्डुवातेलादौ नो गवमन्यहुच्छ- 
तपस्वत् इति च पठे । उभयोपादाने उदादरणम्-श्तापिर्यादविन्प- 
| पे । अत्र च वनिमरत्ययोपादानसापथ्योदौपम्यं शब्दस्पषटम् । 

“तेन तुत्यप् ८ पा. ५-१-११५ ) इत्यादिना वतेरविहितत्वाद् । श्रौतत्वं 
यथेचादिना (तत्र तस्येव * (प्. ५-१-११६) इत्यनेन वतिना च भवति । 
यथा-अन्यस्यवास्य मे स्यः । एप उमयातुपादानि 1 निक्पेहेवष्टुपादाने 
यथा-एुमतेरन्यवनास्प स्मय इति ! उक्कपशेत्वडपादाने यथा-अन्प- 
रुच्छजनस्येवास्य न स्मय (न स्मयोऽस्य ) इति । उभयोषादाने वथा- 
अन्यहुच्छननस्येव न स्मयोऽस्य महामते; (इति ) ! 

एषा द्रादशमेदानां न केवरं गम्पमानो(न ऊ)पादीयमानो वा साधा- 
रषे दोपमामूखं यावच्छरुपेण स्थित इत्याद- 

श्ि्टोक्तियोग्यशञब्दस्य पृथक् पृथयुदाहतो "† 
विकेषापादने यत् स्यात् व्यतिरेकः स च स्मृतः ॥ १७ 

एकपयलोचायाणा्र्' ( का. सा. सं. ४-२३ ) इत्यादिवक्ष्यपाणतः श्वि 
तदुचितस्व बयेशब्दस्प यदुपमान उपपेये च पृथणुचारणं विञषेपनिमिते सति 
तेद सऽपि व्यतिरकः । वक्ष्यमागोदाहस्णतेग्रह्म्द्भत् पृथमित्यादि न (व) 
वाच्यम् । उदाहरणम् 

या दिर श्नीस्तपसा मासेनैकेन विश्रुता । 
तपसा तां सुदीर्घेण दुरदधिदघतीमधः (॥ १८ ॥ 



द्वितीयो वभः । २७ 

तपा मापपासः । तप व्रतम् । एप चोभयोपादाने । निकरपहेत्वनभिधाने 
मासेन अबि बिश्रुतेति पाठः । उत्कपैरेतवनपिधनि-तपसा सहसैवैनामिति 

पाठः उभया(न)भिषानि यथोक्तं पाटद्रयष् । एष चापे जीपम्ये। (शद्धे ठु) 
नारयः कदिरिव स्वरपश्छोको देव भवान मदान् (इति) । अतराप्यन्यत् मेदत्यम्। 

सस्यं इरिणग्ावाक्ष्याः थपनरडुभगं मुखम् । 
सपरानं श्रपिनः वितु सं करट्षविदम्वितः ॥ (कान्या-४-२-२२) 
इति वामनेन यद्रचतिरेकोदाहरणषठकतं तस(दुपभापौभृतीनां सैकरता 

म व्यतिरेकतभ्र् । अथ सत्यपदेनोपमा म भरोहतीत्युच्यते, तदास्त 
ग्यतिरेकतम् । 

(१२) 
क्रियायाः प्रतिषेधे या तस्फरस्य विभावना। 
ज्ञेया विभावमैवासो समाधौ सुरभे सति ॥ १९॥ 

कारणभूतक्रियए्मतियेथे तत्कार्यस्य यसकटनं सा पिभावना । 
न दवसंगतेत्याह-समाधाविति । परिदारे सतीत्यथः। 

उदाद्र्णम्- 
अङ्गरेखामकादमीरसमालम्भनपिञ्जराम् } 
अनरक्तकताघ्रामामोष्टमुद्धा च विभ्रतीम् ॥ २० ॥ 

कामी इद्भुमम् । अद्रलेखापिश्षरत्वस्य कुङकुमसमालम्मनं तान्नो्लस्पा- 
खक्तकयोजनक्रियस्पंः कारणम् । अलक्तकरव्टो शन्न तयोननायां 
घते । अन्यया विमावनोदाहरणल्स्पाद्ुपपतेः ! तात्र कारणं निषिद्धप्। 
परिषारश स्वाभाविकफषुरक्षणलम् । 

(१३) 

प्रृतार्थन वाक्येन तत्समानविदोषणैः । 
अप्रस्तुतार्थकथनं समासोक्तिरुदाहता ¶ २१ ॥ 

भष्टुतार्येन वाक्येनापस्ुतोऽप्ययो यद्भिषीयत सा समासोक्तिः 1 
नन्येषं शछेषना मित्याद-तर्समानविदयेपणैः 1 विचेप्यपदं त॒ मस्ठुतार्याभि- 
पाय्येव । ख्दाद्रणम्- 



२८ कान्याटद्ारताससङ्खहे 

दन्तश्रभासुमनसतं पाणिपहछवोभिनीम् ) 
तन्वी वनगतां टीनजटापद्चरणावषिम् ॥ २२ ॥ 

दन्तमथाबद् शोभनं हदये यस्याः । पामेः पडवावग्री ताभ्यां शोभते । नं 
जयम्) रीना भटा पदूचरणावङिव यस्याः सा भ(ोवरीति भस्त् तोऽथः। 
दन्तप्रमायद् धवलानि पृष्पागि यस्या इति हु व्याख्याने एकदे शषिव-, 
्विरूपकता ! € 

(१४) 
निमित्ततो यत्तु वचो सोकातिक्रान्तमोचरम् । 
मन्यन्तेऽततिशयोक्तिं तामङंकारतया बुधाः ॥ २२ ॥ 
भेदे नान्यतमस्यच नानात्वे यत्न वध्यते । 
तथा संभाव्यमानार्थनिवन्पेऽतिरयोक्तिमीः॥ २४ 
कायैकारणयोरयत्र पोर्वापर्यविपयैयात् । 
आश्ुभावै समालम्ब्य वध्यते सोऽपि पूर्ववत् ॥२५॥ 

किचिद्धेदुमयम्म्य यदृीकिकं वचो निष्यते साऽतिश्योक्तिः } 
स्याथन्वासे पेदाः-तयाहि भेदे अभेदः, अमेदे भेदः) पिरतः 
सभावनायां निषद्धः श्धिस्य शीप्रफालतापतिपादनाय पूषैमाषितयं 
फारणादिति । आचस्योदाहरणम्- 

तपस्तेजःस्फुरितया निजखावण्यसंपदा । 
कृशमप्यङ्ृदणमेव दठ्यमानामसंरायम् ॥ २६ ॥ 

भगवत्याः कादयैममाव्यं॑वापिक्नीतमू् । सतुत तपप्तिनाजनिता 
सीन्दरेर्दिः 

दितीपस्योदारणम्- 
अयिन्तयच्च भगवानहो चु रमणीयता । 
तपसताःस्याः कृतान्यत्र फोमारायेन रक्ष्यते 1२ 

दरडाय मारी मगरनी सर्गी येतयन्पपे गमना 1 रवृ तपोमनिनं 
पपणीपद्म्। 



द्वितीयो वर्मः। ९ 

ठृत्रीयस्पोदाहरणम्- ‰ . , 
पतेथदिः शरियोतच्छटा पद्ये विकासिनि । 
मुक्ताफर क्षमालायाः करेऽस्याः स्यात्तदोपमा॥२८॥ 

* परफे, पमे - चन्द्रकरथकएमावादसभवन्नयमर्थः संभावनायां (निवद््ः । 
देतु गौरीकरेक्षमारावरोकनम् । 

चतु्स्योदाहरणम्- 
मन्ये च निपतन्त्यस्याः कटाक्षा दिक्षु पृष्ठतः । 
प्रायेणा तु गच्छन्ति स्मरवाणपरम्पराः ॥ २९ ॥ 

कटाक्षपातस्य पश्ाद्धावः स्मरवाणपरंपरागमनस्य पूर्वभावित्व्ुक्तं समान- 
जाति(कारोलपातिपादनाय । एवं च ष्दाहोऽम्भःपटतिंपय हत्यादावम्भः 
भरसृतिपचत्वादावतिशयोक्तिः सामान्यरक्षणेमैव । न ठु पिरेषरक्तगेन 
संगरदीतेति केषिद्। मसिद्धञ्यस्ितानख्दादामेदेनैवायमध्यवसित इति विशेष- 
ठश्षणपप्यत्रास्तीति न दोपः 1 एवमन्यत्र बोध्यम् । 

इीद्रङ्ारतितृती दिती वर्मः 
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तृतीयो वमैः। 

यथासंख्यमथोखेक्षां स्वभावोक्तिं तथेव च 1 
अपरे ब्रीनलद्कारान् गिरामाहुरलद्ृतो ॥ १ ॥ 

प्रम् । 

(१५) 
भूयसासुपदि्टनामथोनामसधर्मेणाम् । 
ऋमशो योऽलुनिरदैङणे थथासंख्ये तदुच्यते ॥ २ ॥ 

असधमेणाभित्युषपाया अभविऽपि मवतीत्याद । 
उदाहरणम्- 
शुणारहंसपद्मानि वाहुचद्ूमणाननेः ! 
तरजेयन्त्याऽनया व्यक्तं नलिन्यः सकला जिताः॥ २॥ 

अत्र तुपमराव्यतिरेकेऽपि यथास॑स्यकृतं चाख्तमस्त्येव ! श्वं॑त स्पषषुदा- 

हरणम्. त 
फञ्मटदिमकनकरुचः सुपणेवृपरसवाहनाः; ते बः । 
जटनिपिगिप्किमरस्था दरिदरचतुरानना दद्ह्।1(इति.श्द्रर-का-७-३६) 

(१६) 
साम्यरूपाविवक्षायां चाच्येवाव्यात्मभिः पदेः 1 
अतद्रुणक्रियायोगादुत्रक्षाऽतिरयान्विता ।) ४ ॥ 
छोकातिक्रान्तविपया भावाभावाभिमानतः । 
संभावनेयम् 

न्यणल्स्ताप्मत्पपतत, च. न्तस, र पल्ष 'युयनित्यादिभि५ "व, 
अतिपाधोसलेकषा । किरूपेत्याह-संभावनेयमिति । इतः संभावनेत्या- 
(आ)तदूभेति । (भ)तस्य (भ)भकृतस्य सेभाव्यस्व सेवन्धी यो गुणःक्रिया वा 
तयोगादेासकृतस्य । ैफरेत्याह-अतिशयेति । उत्वरप॑प्मयसानीस्यः। 

पपा च वदिरसंमवदनिष्ठा॒कर्ितयाई-छोकिति । भावस्या- 
भावस्य च सेमायनया सा प्रथमे द्विषा । उद्ष्रणमरू- 



तुत्ीयो बगैः । ३१ 

अस्याः सदाफविम्बस्थरष्टिषीतातपेअपेः । 
द्यामिकाङ्केन पतितं मुख इन्दुश्रमादिव ॥ ६ ॥ 

अनङ्गस्य भुखरिपयपततिक्रियायोगादिन्दुभमो भावरूपो देततेनोयेत्तितः । 

9 द्वितीयस्योदाहरणम्- 

कपोरुफरकावस्याः कष्ठे भूवा तथाविधो । 
अपरयन्ताविवान्योन्यमीरक्षां क्षामतां गतो ॥ ७॥ 

अत्र क्षामतागमनक्रियायोगादद्षनं देतुेनामाघरूपं समाचितम् । 
(छक्षणदेलोः क्रियायाः ( पा, ३२-२-१२६ ) इति ह्यत्र -रमत्ययः । 
५ बाडेन्ुवक्रणी » सयादीन्यतहुणक्रियायोगादुसे्तोदादरणान्यु्नेयानि 1 
अतदरुणक्रियायाः संभावनम्--इति त॒ व्याख्यानमयुक्तम् । अशब्दाैतवा् ॥ 
‹ कपेनोन्युक्तः स्फटिकथवटेनाङ्कुर इव > इतयादे्ष्यस्यासंग्रदथसद्गा्च । 

नस ' चन्दनापक्तयुनग › इत्यादौ नेवादिपदभयोगः ! तत् फथयु- 
सेकषरपाद- “ 

उत्पेक्षा वाच्येवादिभिरुच्ते ॥ ५॥ 
गम्यमाना तु नोच्यत इत्यर्थः । 

(१७) 
क्रियायां संप्रटृत्तस्य हेवाकामां निवन्धनम् । 
कंस्यचिन््रगडिम्भादेः स्वभावोक्तिरुदाहृता ॥ < ॥ 

व्यापारस्य वामृगदेः सपितरदेवाकनिषन्धनं स्वभावोक्तिः । न 
स्वभावमात्रकयनम् । 

उदाहरणम्- 

क्षणं नेष्राऽथैवलितः; शृङ्गेणाभ क्षणं नुदन् । 
खोलीकरोति मणयादिमामेष मृमार्भकः ॥ ९॥ 

नेष्टा सुदिस्वा । सुदन् पीटयन् ॥ 

इत्यीद्रयाठङ्कारवदतै तीयो वर्मः । 
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चतुर्थो वर्मः । 
मरेयोरसवदूर्जसि पयौयोक्तं समाहितम् । 
दविषोदातते तथा श्छि्टमरेकारानू परे विदुः ॥ १॥ 

उदात्तस्य दविध्यकथनघदादरणार्थम् । शिष्टस्य तु विप्रतिपततिमि- ‹ 
रसाय । तस्व हि सामेन तैविष्ययुकतम् । 

(१८) 
"~ ४ [9 ५ रत्यादिकानां भावानामनुभावादि.सुचने 1 

यरकाठ्यं वध्यते सद्धिरतत्मेयस्वदुदा्टतम् ॥ २ ॥ 
रमरि देवगख्टपादिषिषया गर्ते । कान्ताविषयायास्तु र घूचने 

रसवदलङ्कासे वक्ष्यते ! आदिग्रहणात्-- 
" रिर्द्ग्लानिशङ्ार्पास्तयाभ्छूयामदशरमाः 1 

आस्यं चेव दैन्यं च चिन्ता मोदः स्पृति्ूतिः । 
त्रीा चपलता हप अतिगो जडता तथा । 
गर्भो विषाद ओत्छक्यं निद्राऽपस्मार एय च ॥ 
शिविवोधोऽरपथाप्यवहिस्यमयोग्रता । 
मरिरव्यीपिस्तथोन्भादस्तया मरणमेव च ॥ 
तास्व वितकेश्च चिकञया व्यभिचारिणः । 

, अर्यखिशदमी भावाः समाद्यातास्तु नामतः ॥ 
इति व्यभिचारिभावाः 1 तथा 

~ स्तभ्म्ः खेदोऽथ रोयाचः स्वरमेदोऽय वेपथुः! 
> वभवरण्मश्रु पररय इत्यष्टौ साच्िकाः स्मृता, ॥ . 

शति साग्िकभावा गृषनते 1 त्तेषां चैकचारिषतो रत्यादिभाषाना- 
मबुमपरैः साच्विक्वाचिकादायौङ्गिकस्ैरभिनयैः । आदिग्रदणाददीपना- 
रम्बनस्मैः विभादैः 1 स्यायिभावत्वात् स्ते व्यभिवारिमिरपि चुचने 
व्यक्तौ यत् फान्यनन्धनं (तद्) मेयस्वत् । रत्या भियतरया उपलक्षितं मावनू- 
म्दमव्रासतीति 1 वदेः शीत(नि)ततिरयुभीयत इति कारणस्यापि कचित् 

गमकत्वात् विभविभसेवे ख्यन्} स्यारसावभाने मवतीति व्यभिचा 
रणां सदकारिरूपाणामप्यसति भमसतम् । काव्यस्य तु सिद्धे गमकते 
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निर्विवद्ैवाुभावानां सुचक्ता ! न चाहुभितमाजतया स्थितो भावः 
काव्यजीवितम् । अपि तु साधारण्येन मतिपत्नो रसनाव्यापारगोचरः । एं 
रसेऽप्यव्गन्तव्यम् । अतपच यद्या रसमावतदाभासतलशमाः काव्य 
तच्वविद्धिरभिधीयन्ते । एतचाभ्युपगम्योक्तम् । वस्तुत्तपरीक्षायां रसभावा- 
दयो्वुमेषा एव न भवन्ति 1 नहि विभावातुभाकन्यभिचारिणः कारणका- 
येसदकारिरूपाः । तद्रूपे कारणकार्यसहकारेसंयोगात् रसनिष्पत्तिरिति 
जयात् ! यथा चैतद् तथा परीशष्यमाणं ग्रन्यगौखमानयतीति न मतन्यते । 
प्ाशद्धावस्मुचनम्-दति व्याख्यानं (न) युक्तम् । हासादीनां भावानां दास्या 
दीनां च रसानां मेदस्यासिद्धलात् 1 

उदाद्रणम्-- 
इयं च सुतवाभ्यालिर्षिशेपस्ण्हावती । 

५ „न 
उदछछापयिदठमारन्धा खेमं कोड आसमनः ॥ ३॥ 

श्ोडे वक्षसि कृखेति सेदन्ः । अत्र सक्षि निषानपाद्धिफोऽभिनयः। 
उदटापनं वाचिकः ! ददंशब्दवाच्यो मृणाभेक आरुम्बनपरिति (कि)मावः । 
ाह्भ्पोनमिरितिमीरछुकयं व्यभिचारिभावः । एमिषहुमिमीवो रत्यास्कः 
सूच्यते । 

भ्यभिचारिणस्तु चने उदाहरणम्, एवेवादिनि देवर्षो " इति । 
अपरैवं देबपिवदनपिद्पाश्ववतेनरूपाभ्या विभावाभ्यामधोयुखतापशचगणना- 
भ्यामयुभावाभ्यां छना व्यज्यते । एवमन्येषवप्युदाहारयम् । 

(७९) 
रसवदरितस्पषटसुद्भाराटिरसोदयम् । 
स्वेशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम् ॥ ४॥ 
गृह्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकराः 1 
घीभत्साद्धुतशान्ताश्च नव नाव्ये रसाः स्टताः ॥ ५॥ 

एते च धर्मादिपापफतया तदितरपर्दिरतया च 
रतिदीसथ शोरुश्च फोषोत्ाही भयं तया । 
युशप्साविस्पयश्चाः स्थायिभावाः पररीर्तिताः ॥ 
#: 



१४ काव्यारङ्काप्तारसङ्खे 

इति भरसिद्धर्यादिव्यक्तिरूपास्तान्तिकरसदन्दवाच्याः । निर्दादीनं ठ 

श्मणी(सनी)ययेऽपरे न तान्रिफरसकन्ददाच्यतेति मायते । एवां च 
स्वशब्दादिमिः पथचमिरवगतिर्भवाति । य(त)च स्वशब्दस्तद्राचकः सामान्येन न 

त॒ तदभिव्यकतौ शक्तः। एवं दि गृङ्गारदासत्यादिष्टोकात्राय्यादिषे सकररस- 
भरतिपतिः स्यात्! यं कान्तादिमथेमाछम्न्य रत्या(दि)विततटततिषिरप उत्पयते £ 
स आटम्बनकारणम् 1 यन वसन्तेनदूदयादिना वध्य (व्योति तदुदीपन- 
कारणम् । यदुतथते स स्यायिभावः 1 तस्मिन् सक्ूस्रूयकसये यलषदकारित- 
यदेति स व्यभिचारिभावः 1 सति च स्यायिनि यऽङ्विकःरास्वेऽदुमावाः 
अपमिनयशब्दमततिपायाः । तेपामास्पदं यद् काल्यं वध्यते तेकाल्यबन्धने 
रसद 1 रसोऽस्तीति 1 तम पिमावादि दिः) काल्ये वाच्यतया व्यभिचा- 
रिणां इ एचित् मतीयमानतयापि स्विः । स्थायिनस्ठु मरतीयमानतयैव । 
मतीयमानो हि स्थायी रसः। स्यायिनस्तु बाच्य्ेऽभिनयादिरूपं शिद्ग- 
पर्पिसित्करमेवेहे दासादिसमसवाच(त्वच) कान्यस्य भ्रति । य्श्च 
विभागायास्पदपतश्र दीतमतश्च (स्पषटोगृद्रारादिस्सम् । 

उदाष्रणम्-- 

इति भावयतस्तस्य समस्तान् पर्वतीयुणान् । 
संश्रतानस्पसेकलपः कन्दर्पः भ्रवलोऽभवव् ॥ ६ ॥ 

स्विधयतापि स गात्रेण वभार पुककोत्करस् । 
कद्म्वकडिकाकीशकेसरप्रससोपमस् ॥ ७ ॥ 

क्षणमोतखुक्यगसिण्या चिन्तानिश्वखवा क्षणम् । 
क्षणं पमोदालसया इशऽस्यास्यमभूष्यत ॥ < ॥ 

कटिङाकोधो य॒ङखाभ्यन्तरम् । अग्रामिखापिकः शृङ्गारे निबद्धः 1 
तस्य स्वयम्दः पन्दपैः भवर शति व च रत्यास्परः स्याय्युन्मी- 
टितः 1 संचारिणस्वाल्छुक्यचिन्तादपाः स्वश्व्दोपा्ताः। सेद्रोपाचरी 
साचि 1 साचतिकानास्यापिमावावस्यानेषकसेन निदा सेचापिि- 
स्वात्र सवारिण च स्दच्दोपात्ततरिव । इति भावयत इति यगदती मान्प- 
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पाना विमदः । दृशेस्युपाङ्ाभिनयरः । एव शृद्ध{साऽ पश्वाभरभन्यड्त् 

एव । एवमन्यञपं रसा उदादायाः 

(२०) 
अनोचिस्यश्रदृत्तानां कामक्रोधादिकारणात् । 
भावानां च रसानां च वन्ध ऊर्जसि कथ्यते ॥९॥ 

कामक्रोधादिभिः कारणेः शाचविरुद्धेन सूपेण रसा भावा यदुपनिषध्यन्ते 
तदू्जैस्ि ! शाघ्राविरोधे वु प्रेयोरसवदलंरारौ । उैसो वलस्य वियमान- 
स्ाचोजैस्िता । उदादरणम्-- 

तथा कामोऽस्य वद्धे यथा हिमगिरेः सुताम् । 
संयतं पवद्ते हठेनापास्य सत्पथम् ॥ १० ॥ 

अगं काप इति स्वराब्द्ः । अनेतरैव रतिरप्युच्यते । दृठेनेत्यतरिगः । अपास्य 
सतथमिति मोहो व्यभिचारी। हिमगिरेः सुतामिप्यारम्बनापिति (बि)भावः 
संग्र भवत इत्याद्भि कोऽनुमावः । एवमत्र पचमिः युद्धारोऽमिन्यज्येते । 
यदा च हरपंग्रहः श्रास्रविरुद्ो शगकारणकस्तदोमेखिता 1 

(२१) 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकट्त्तिभ्यां शरन्येनावगमात्मना ॥ ११॥ 

ह वाचफरटत्तिरभिधा ! वाच्यरत्तिराफाद्नासंनिपियोग्यतावशाव संस 
गममनम् 1 ताभ्यां विनाऽयक्तामय्यांलसनाभ्वगमस्वमावन यत् रतिपायते 

तत्पयोपेगान्येन स्पेणाभिधानमिति पयायाक्तम् । अवर्गप्रच्यापारेण फथ- 

मभिषानमिति चेच् पर्योयोक्ततचमपस्तुतपधंसाग्याल्याने वक्ष्यामः 
उदरादरणम्-- 
येन छम्बाखकः सालः करघातारुणस्तनः। 
अकारि भग्नवलयो गजासुरवधूजनः ॥ १२ ॥ 
सोऽपि येन कृतः दष्ठदेदेनप्येवमाकुखः \ 
नमोऽस्तपारवीयांय तस्मे ुखुमधन्वने ॥ १३ ॥ 



९६ फान्याठङ्कापसारसद्गदे 

अत्र रुम्वालफादिमिः काविभूतैः कारणभूतो गजाघुश्वपोऽुक्तेऽपि 
गम्यत इति पयौयोक्तता 1 

(२२) 
रसभावतदाभासडृततः प्रशमवन्धनम् 1 
अन्यातुभावनिःशुन्यरूप यत्तरसमाहितम् ॥ १४ ॥ 

अनाचित्यष्रत्ता रसभाव रसाभाप्तभाव्राभाप्तरन्दवास्याः । तेन 

स्षा्विरुद.एनामहाल्विरुद्धानां वा रसभावानां या प्रशान्तानवः भयत तत्प- 

रिहाररूपत्वाद् समादितम् । न च रसान्त्पाहुमावोज््रसयुक्तमन्यस्प 
रसस्यातुमावैनिःेषेण शूल्यम् । 

उदाहरणम्-- 

अथ कान्ता इ दष्टा) विभ्रमाच(मांशच) मं श्ुवोः। 
प्रसन्नं मुखरागं च रोमां खेदसंकलस् ॥ १५ ॥ 
स्मरज्वरपदीत्तानि सनीद्धानि समादधत् । 

४५ + + + 

उपासप॑दहिरिखतां गिरिशः स्वस्तिकम् । १६ ॥ 
समादधत् निने स्यऽ्वस्थापयन् । अत्र कान्तद्छयादीनाभदु 

भावानां प्रशमो निबद्धः 

२३) 
उदात्तमृद्धिमद्वस्तु चरितं च सहारमनाप् । 
उपखक्षणतं घ्रां नेतिषृत्तखमागतस् ॥ ९७ 1- 

ऋद्धिः देमादिषनसेपत् । तयोगो वस्तुन उदात्तम् । 
उदहरणम्-- 

उवाच च यतः करोड वेणुकुञरजन्मभिः 1 
सुक्ताफरेरछंकारः शवरीणामपीच्छया ॥ १८ ॥ 
पप्ेनद्रनीखैदर्थपदमरागसयेर्थियत् । 

. दिरोभिरुछिलयस्य शिखरं गन्धमादनम् ॥ १९ ॥ 
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उत्तरोपस्यका यस्थ प्रधानस्वर्णभूमयः । 
महान् मरकतोवीधः पादोपान्तं च संनितः ॥ २०॥ 
वभूव यस्य पाताटपातिन्यां संक्षये क्षितौ । 
प्रतने न तथा सार्धूमायामस्तु भकव्यभूत् ॥ २१॥ 

तस्य दिमद्ेभेवती छतेति वक्ष्यमाणेन संवन्धः । क्रोडः सूकरः 
पुप्यो मभिभेदः । गन्धमादनः शिखरविशेपः 1 उपत्यकाः प्वेतस्याषर 
पतिनो भूभागाः 1 रधानं सरणं जातसूपादि । उर्वी; गिरिः । सक्षय 
फरपान्तः । भूमिरधोगमनात् भूमिषठक्तस्य हिमवतः कव्पान्त आयापः 
परकटीभूतः 1 यन्न च रतनादिसभारो निवद्ध; । एतदेकदात्तम् } 
अपरमाद-- चरितं च मदात्मनाभ् } उपलक्चषणतां माप नेतिन्रचत्व- 
मागत्तम् 1 अयेप्रप्तावनथेपारहारं चीघतानां महता चारत्ठदात्तम् ।न चै 

रप्वदलंकासतेसयुक्तश्पलक्षणतामिस्पादि । न चत्र पहात्मचरितमद्गितपा 
सिथत्तमपिचङ्गतां मतम् । 

उदादरणम्-- 

तस्यादिकरोडपीनांसनिषरयेऽपि पुनःपुनः । 
निप्कम्पस्य स्थितिमतो हिमाद्रेभवती सुता ॥२२॥ 

आदिक्रोड आदिवरादः । अत्र हिमवर्स्येय मुख्ये भगवतोऽपि वीर- 
रसमतिपत्तिहेदुरितमवान्तरवाक्यारथोभूतम्र । एवे रसान्तरेप्वप्युदाहायेम् । 

(२४) 
` ५ [3 

एकपयत्नोचार्याणां तच्छायां चेव विश्रताम् । 
स्वरितादियणेर्भितनैः वन्धः श्छि्टमिहोच्यते ॥२३२॥ 
अरकारान्तरगतां प्रतिभां जनयस्पदेः । 
दिषिधेरथशब्दोक्तिषिदिष्टं तपरतीयतास् 1 २४ ॥ 

श्दानेकस्याथ्य युगपद्विवक्षायां दयी गतिः । यततोऽयमेदाच्छन्दा 
भयन्ते । मयस ) नदोद्धटस्य सिद्धान्वः । तवायमेदेन भिमानः शव्द 
उदात्तादिणणैक्याद् मयलनादिसाम्या केयित्न्तेण भयो शक्यन्ते । 
तद्धद्धोऽेश्टेपः । तदुक्तमेकमयत्नोचार्याणां बन्धोऽर्थोक्तिषिषिष्ठं छठ भती- 
यतामिति । अन्रोचायौणामित्येतरसाम््यात् श्दानामिति बोद्धव्यम् । 
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विद् एनच्दपचदिएणमेदाद् पयलभेदाच युगपत् भयं न य्य्ते। 
परस्परच्छायाघुकारिणस्ठ वन्ति ! तद्वदे छेषः शब्दश्छेपः । वड्क्तम्-~ 

स्वरितादिशणै्थिननः तच्छायां चैव विश्रताम् । बन्धः छब्दोक्तिः 
विदि शिष्टम् ईति। = 

तच शथिषटपमायरंकारमततिमायुत्यादयति । नत तत्रोपमादयः | 

अन्यन छन्धसत्ताफतवात् 1 तदुक्तम्-अटकारान्तरगतां भ्रति 

जनयत्पदैः । इति { 1 
षदादहरणम्-- 

1 [प [५५ 

स्वयच पटवाताख्नभास्वव्करविशजिनी 1 

प्रभातसरन्ध्येवास्वापफटटुन्पे हितभरदा ॥ २५ ॥ 
इन्दुकान्तमुखी लिग्धमहानीरुशिरोरुहा । 
सुक्ताश्रीचिजगद्वतनं पञ्मरागाद्विपह्छवा ॥ २६ ॥ 
अपारिजातवातीपि नन्दनश्री्मुवि स्थिता । 
अविन्दुसुन्दरी नित्यं गरुष्धावप्थविन्दुका ॥ २७॥ 

न कवल हिपद्वेरेेधिषस्य त्वै छता । सावत् स्वपपेवेषिपेति च 
शब्द्ः। तच गैरीपकषे-फरिसखयवद्रत्ताभ्या दीप्यमानाभ्या गोमते ॥ इखेनष् 
यत्न शवथ एं तम छन्धानापीहिरं पददाति । इन्दुयत् कान्तं खं यस्याः! 
सिग्धा अस्यन्तकृष्णाश्च केशा यस्याः 1 र्यक्ता अरक्ष्मीयया । न्ररोक्ये 
चोकृषटः(्) 1 पदमदरागो ययोः तादौ पादपो यस्या; । अपगता दप 
मकर्चचौ यस्याः । आह्ादिनी शोमा यस्याः । अप्प मरतिविम्वितो य 
इन्दुः तद्ररन्दसी ) नित्यं च गरन्तो खवण्यविन्द्वो यस्या इति व्याख्या । 

सन्धयादिषसऽ् ोज्वरत्यूयैपरीचिभिः; शोभिता । स्वापफटे 
विश्रान्तौ यो न इन्यः तद्विषये दिते ददाति । चन्द्रकान्तमरानदघक्तापप्रागा 
पणिरिरोाः } अविय्पानपारिजाताख्यटक्षविशेपतरार्ता । देवोयानर्ष्मीः । 
अगिधमनिचिन्दुभिः सुन्दरीति श्टोकूत्ये ययाक्रममुपमार्पङ्यिरोयपरति- 
भोखत्तिदेतवः शपा; 1 

अन मयमशटोकचपनेदिति @) त्रिजगदरतनपिस्यत्र उदि पिथितेत्यत्र च 
स्वरादिसाम्यादयछेपत्वम् । अन्यत्र तु शब्द््टेपता ! तथाहि-- 
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अख्पित्यादावैकपचे थाथादि ( पा. ६-२-१४४ ) सवरेणान्तोदात्ततवं 
खधुपरपलतवं च । पदद्वये तु सत्याये पद चरुस्पे तुर्पार्थेति (पा° ६-२-२) 
पू्ैषदपकृिस्दरणण्दात्तस्वम् । अकारारयोध रुरपयलत्वम् ! अन्त्यपदे 
ठ याथादिस्रेणादु(्ते)दात्तखम् । 

दविरीयस्मिन् ष्ोक उकतैकपदवर्म स्म्रापि भिनपदपागसयल- 
भेदः। शक्ताश्रीरित्यत्र् स्वरभेदोऽपि । बहुव्रीहिपक्षे हि पहुव्रीही भकृत्ये- 
(पा० ६-२-१) ति पृथैपदपरकृतिस्वरतवम् । 

ठतीयसिपन् शोके मयतनभेद्ः एचिद् स्वरभेद । अपगतारिना- 
तवासेते दि वही कृत्येति पूवैपदमकृतिस्वरतम् । अवि्मानपारि- 
जात्तवतित्वे नूषुभ्यामि (पा. ६-२-१७२) त्यन्तोदाचतम् । नन्दनश्री- 
रित्यत्र बहरी पूैषद्भकृतिसस्टयै तदपे ठु _समासान्तोदाचतवम् 1 
अविन्दुवत्घुन्दरीत्यत्रोपमानल्वाततषुस्पे एव्यायेति पूैषदमङृतिस्वरः । तस्य 
सतम्यन्तपुषेपद्लवादनेैव सुत्रेण मृतिस्परेणायुदा्ततवम् । अबिन्दुम्॒दरी- 
त्यत्र त्वन्ययत्वा्ृपूरपदभङृतिस्वरेण तदेव । तेन नान सरभदः1 

पतच श्छेपलक्षणं परीश्यपाणपयुक्तपिवे प्रतिभाति । 
तथाहि- 

ते गच्छन्ति महापदं दि पराभूतिः समुखदयते 
तेपां तैः समरुकृतं निजङ्टं तैरेव सत्या क्षितिः । 

तेषां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूषिता नित्यशो 
ये दाः परमेश्वरेण भवता रुन त॒षेनवा॥ " 

ह्यादौ शेपे पाप्तमतिषठ पलवतिम्रेत्यादौ संकर्तमेव युक्त । अथवा 
न्यायपयोक्तायाएुपपार्पत्यमेव । 

तथाहि-यथा युणतियाक्षाम्य उपमा तथा शन्धमाव्रकषाम्येऽपि दयते । 
न च तन शपखमिति वक्तुं युक्तम । पूर्णोपमाया निर्विपयत्वपपप्नाद् । 
शुणतरिपासाम्पे सा भविप्यतीपि चेत् न । अधन्छेपस्य निपिपयतापाति- 
प्रसद्राद् । यथास्मदुपदशचितशम्दशटेपयदुपपाविरदितोऽपशेषस्य विपपः 
पर्त ! तद्वयोर्यत्र ठन्धसत्ताफयेरियत् संनिएते सकरद पामोति 1 
अपि व गुणक्रियासस्यषुपमा श्व्दसास्ये दु शेष इति बिरेषस्या(न) 
भिपानात् शव्दसाम्यञुपमाया रिपयः, पस्य वूपमात्रिरदिति इति पत्या 
दापय न्याप्या । एवं च ' मरताप्यते स्ये › (का-सा-सं. १-२७) स्यादपि 
फदशावियर्िरूपफमुचिनमू 1 अन्पयास्य श्चि वा वान्यं स्याद् 1 
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न च भाखक्तपविरभितेतय् छेष उपप चरयमरटकरारोऽभिषीयव 
इति कविपतिमासरम्भगाचरोभ्योऽरायैः । तदध्मवालंकायः(र) ए न च 

भासदित्याद्ैः संरम्मृणोचर इति यब्डस्या्ंकृतत्तमर । काव्य दाप 

शुणाङकाराणां च शब्दाथैगततयाऽन्ययव्यतिरेकाभ्यां विभागः त्रियते। न च 

भावुदीप्यमानादिशब्द्सद्वावेऽ्कारोऽतरेति श्दान्वयन्यतिरेकाजुविधापि- 

नोऽस्य शन्दालकारलमेव युक्तम् । एस्मयत्नदायौपणामित्यनेकतपे शब्दान 
श्छिटताऽभ्युपतिवत्ययोक्तिविदिष्टमिस्यन्तः लयमेव 1 अमद्गसमद्गतेनान- 
योस्ठ॒ शनब्दशछेषयोरभेद्; 1 
अथेश्धेपस्य दु ॥ र 

आकृष्यादावमन्दध्रदपरुकचयं वकमासज्य वरे 
कण्ठे म्रः सुङ्ष्ठः प्रभवति ङुचयोई्नगादाद्रसद्वः । 

वद्धासक्तिनितम्बे पतति चरणयोयेः स तादृङ् भिपो मे 
बाले उल्ना प्रलीना नदि नहि सरले चोरकः र चपाद् ॥ 

इत्याददादरणं देयम् । 
एवं चाविन्दुन्दशीत्यादौ शब्दालंकार त्ररोषः । अवर हि शेषस्य 

मरतिमामत्रे न इ रोदः । न च पिरोपाभाप इव विरोषः शछेपामासः 
शेपः । एवमन्येऽपि श्ब्दाटंकारा जेयाः ! 

तथाि स्ददेनोक्तपू-- | 
स्फुटमयोलेकारावेनाबुपमासषचया रितु 1 

ˆ आच्निस्य शब्दम सामान्यमिन्चपि समवतः ॥ (का. ४-३२) 
इति । उदाहतं च-- 

यदनेकपयोधिभुनस्तयैव सदशोऽस्यदीनखुरतरसः 1 
नत षडिभितः कथं ते सदशस्तदसौ घ॒राधिङृतः ॥ 
वद्ठधामदितघुरा जितनी रागमना भवां वर्प ! 
घरवितवरादवपुषस्तव च इरेश्धोपमा चरते ॥ (रद्र.का, ४-३३,२४) 

शति । पूवं चेद् चरथं रूपकं शछेपव्यतिरेकच । यदुक्तं त्स्योक्तनये" 
न शन्दाेकारत्वमेव युक्तम् । एवमादौ श््दमूखाटेकारि(रे) न द शब्दस्याङ- 
कार इति चेव् । उक्तमत्र वैचिज्यमठंकार् इति 1 ययिं तस्पारंकार् इति 
यथोक्तमेव साघु । भवन्तु वा परमेवेभूता उभयस्याठंकाराः नास्येति 
विचायमेतद्िद्द्धिः । न हु इ््यिवादयितव्यम् ॥ 

इष्युद्रटाख्कारविदृतौ चतुय वर्मः । 

न 



क 

अथ पञ्चमो वर्मः । 

अप्रति विशेषोक्ति विरोधं तुल्ययोगिताम् । 
अप्रस्तुतप्रशंसा च व्याजस्तुतिनिदरौने ॥ १ ॥ 
उपमेयोपमां चेव सहोक्तिं संकरं तथा । 
परिवृत्तिं च जगदुररुंकारान् परे गिराम् ॥ २॥ 

स्प । 

(२५) 
अपहुतिरभीष्टा च किंचिदन्त्॑तोपमा । 
भूताथौपह्ववेनास्या निवन्धः क्रियते बुधैः ॥ ३ ॥ 

उपमानशुणाधिक्यादुपपानलव(मात्)मेवोन्म्नमिति िवितमनाक् 1 
अन्तःकरृतोपमा अपहुतिः। न तु स्पकारिरूपेत्याह-भूतेति । सत्यमर्थं 
निहुस्ेपमापयौरोचनादसत्यायेविधिरयस्तदरूपा । 

उदाहरणमू-- 
एतद्धि न तपः सत्यमिदं हाखाहरं विषम् । 
विशेषतः शरिकलाकोमलानां भवादशाम् ॥ » ॥ 

हालां विपविज्ञेषः 1 

(२६) 
यरसामथ्येऽपि शक्तीनां एखातुसपत्तिवन्धनम् । 
विशेषस्याभिधिर्सातस्तदिशेषोक्तिरिपष्यते ॥ ५ ॥ 
दर्शितेन निमित्तेन निमित्तादरशनेन च । 

तस्या बन्धो दिधा लक्षये दक्यते खुछितात्मकः ॥ ६॥ 
कचित् विशेपमवगभयिद कारणानामविकलवेऽपि का्स्याचुत्पत्ति- 

वध्यते सा विशेषोक्तिः । तत निमितं कदाचिदुक्तम् । कद्विदपुक्तमेव । 
तेनेतासितिसः(षा द्विधा) । 

६ त द्वितीयस्पोदाहरणभ्- 
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महद्धिनि कुठे जन्म रूपं स्मर्यः । 

तथापि न सुखपराकषिः कस्य चित्रीयते न धीः॥ ७ ॥ 
स्मरघुहर्पदं काकाक्षिवदुमयविशेपणम् । विस्मयकारि(स)सषी 

विपः परतिपा्यः । विथिरधुधैपचिन्सं वा निमित्तमदक्तम् 1 
आयस्योदादरणम्- 

इयं विसंस्थुरं दृष्टा तावकीनं विचेष्टितम् 1 
नोदेति किमपि भष सखरस्यापि मे सनः ॥ ८ ॥ 

अत्र विसंस्युख्चेषटितद्रने निभित्घुक्तम् 1 

(२७) 
1 ̂ च, [+ 

शणस्य वा पक्रयाया वा विरुद्धान्याक्रयावचः । 

यद्धि्ोपाभिधानाय विरोधं त धचक्षते ॥ ९॥ 
वाशरष्दोऽनवङुषठि घोत्तयत्ति 1 तेन जाद््रन्ये अपि शेते । अन्यस्य 

विरद्धस्येव त्रिया स्वमरतिभय(खोकरणम्(१) । ततर जातिनौला यथा-क नरः 
क हरिः । जातिर्युणेन यथा-सिहोऽपि दीनः सरतः । जातिः क्रियया 
यथा-सिंहेऽपि परिभूतः ! जातिैव्येण यथा~वाघुदेषोऽपि मस्स्यः । गुणो 
गुणने यथा- 

यद्या मां किं करोम्येष वाचार्यत्ति विस्मयः । 
भवत्याः कायमाकारः कदं तपसि पाटवम् ॥ १० ॥ 

आकारः सेस्यानम् । रसैरपर्यायचेऽप्या(ता)कारस्य गुणद्रग्य- 
विशेष इदधरुदादरणम् । इद तूजतोऽपि नत इत्युदाहायेम् । गुणः ्रियया 
यथा-क्ीतलोऽपि ददति । गणो द्रव्येण सया-चन्द्रोऽप्यश्तीतङः । क्रिया 
प्रियया यथा-जङयति च संताप्य च॒ । तरयः दन्ेफ कृष-ङदनपि 
देति । व्यै द्रव्येण यथा--क स्लेच्छ भूः क पररसिन्युरमोधटष्टिः । एवं 
दु विरोषाः । 

(२८) 
उपमानोपमेयोक्तिशुन्येरपरस्तुने्मचः । 
साम्याभिधायि प्रस्ताप्रभाग्मिवा तुल्ययोगिता ॥ ११॥ 
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आदस्योदाह्रणम्-- ६ ॥ 
त्वदङ्खमादव इष्ट कस्य चत्त नं नास्त { 

मारतीश्चशभृषधेखाकदीनां कटोरता ॥ १२॥ 
_ _ अब्र मारल्यादीनाममस्तुताना कठोरता समानधर्मा निवद्धः । 
द्वितीयस्योदादरणम्-- 

योगपद जटाजालं तारवी खड्मृगाजिनम् । 
उचितानि तवाङ्गस्य ययमूनि तदुच्यताम् ॥ १२॥ 

अतर योगपदरादीनां भस्तानां शरीरस्पदीनौचित्यं साधारणधमैः । 
उपमा तूभयत्राप्यन्तमता ! 

(२९) 
अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतभ्रकषंसेयं भस्तुताथनिवन्धिनी ॥ १४॥ 

अमाकरणिकस्य भाकरणिका्परस्य यदस्य कथनमसावपस्तुव- 
पशसा । 

उदाहरणम्-- 
यान्ति स्वदेहेषु जराससंप्रा्तोपस्योक्तकाः | 
फरपुप्पद्धिभाजोऽपि दुगेदेदावनभियः ॥ १५॥ 

अव दुमदेदावनभियाभमस्तुतवेऽपरि मोरीपरतयाऽभिषानात् । एपा च 
स्व(सोष्पे पस्तुते सरूपस्याभिपाने 1 प्रममिननरकाघ्ुरवपुेदि याद्विणं 
विहत्य निध्योराः करोपि तद् त्वमेय श्छाभ्य इपि विशरेपे मस्तुते एचित्ा- 
पान्पफिषाने पदा-- ॥ 

^ छद पाप्पजटममाजेनं करोति वैसमतियातनेन यः । 
स एव पूज्यः स पुमान स नीतिपान् नीविं तस्य स भाजनं धियः" ॥ 

यः कञ्चिद्राना स स्वापापतन्तमेय पदपतीति एतितामान्ये मरकृते 
विशेषस्याभिषा यया-- ् ॥ 
# पएरावण सूयति मन्यते ममद्धिपजं परामृशति प्दयति योधसायान् । 
मरसेस्तानि पिपमीदगने महेधस्तन्ट्धया निथिन यातिनरेत्निद्रामरूणा 
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भस्थानघुद्धिैया सयकतेति काय क्षवियस्ठुते कारणस्योक्तिः । यथा- 
यादु? दि न पि्धन्वि ' इत्यादि ! 

यान्ाभत्तं ता हासैव विस्पतशकादिषेोसैः फलैः सद त्वदरयः 
पाय्य गता इति कारणे पर्दते क्विद् कायैस्य बचन यया-- 

% राजन्. राजघुता न धाठ्यति मामि »ति । 
एव चभ्येन लम्बारकः साघ्ठः करातारुणस्तनः' 1 (का.सा.सं४-१२ 

इत्यादि ना(न }पयौयोक्तम् । अपप्तुवपरशंपारूपलात् । + 
(यदा) दयग्रीवद्चने दक्ैरावणो निपदौ जाताविति वक्तव्ये-- 

<ये मर्य चिरख्डापि निवासपरीतिरञ्डिता 1 
पदेन रावणष्ुते मानेन हदये हरः" ॥ 

इति मद्ववन्तरेणाभिधीयते तदा पर्यायोक्तता । अत्र दि गम्यमानोऽयीऽभि- 
हितः ! यथा तु गम्यते न तथाऽभिधीयते ¡ अत्यक्षगेचर् एव हि विकर्पेऽपि 
सुयटः 1 यथा लेविकसे न तथा विकस्पे ! अतएव सपानमत्तिपचिकारिणा 
शम्दान्तरेणाभिधानमिति पयोयोक्तम् 1 
~ अन्ये लाहुः-अवगम्यमानोऽप्यर्थोऽभिधीवताषुक्तकमेण । कर्थं 
त्वगमन्यापरिणाभिधानम् । तस्मात् 

+ कन्या वरफथां श्रुत्वा रजयाऽवनतानना ° 1 इत्यादौ यदा ख्ा- 

घवगमव्पापरिणावगमस्याभिधीयते तदा पयौयेक्तता 1 
अपरे पुनरभिधीयत इति प्रतिप्रा्त इति स्फुटपरतिपचिकृचरश्षणेन 

भरयोजनेन रक्षणया व्याचक्षते 1 उदाहरन्ति च-- 
¢ नीते यदि रितेऽणां प्रणिपातरसङ्तामू 1 
खद्रबन्धावको(का)ेषु रशना भरतिवध्यते ॥ › इति। 

शाघ्ुरणिपातः सीमि कार्य इति हि तात्पर्येण ्रतिपायते । 

५ ४५०० ॥ र् क ९ क 

शब्दद्ाक्तस्वभावेन यन्न निन्देव गम्यते । 

वस्तुतस्तु स्तुतिशवैष्टा व्याजस्तुतिरसो मता! १६॥ 
शदेन रमेण निन्दा 1 जिन त ्ठनिभेम्पते यद् सा व्याजस्ठुतिः। 

उदाद्रणम्-- 
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धिगनन्योपमामेतां तावकीं रूपसंपद् । 
बरेखोक्येऽप्यनुरूपो यद्धरस्तव न ङभ्यते ॥ १७ ॥ 

तदपसंपन्नाऽन्यता(त् ना)स्तीत्यार्थन इतेनात्र गम्यते } 

(३१ ) 
अभवन्वस्तुसंवन्धो भवन्वा यत्र कल्पयेत् । 

उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा निदर्शना ॥ १८ ॥ 
भावयोः संवन्धोऽनुपपयमान उपपद्यमानो वा उपमा यत्न पूयवस्यति 
1 निदश्चेन। । 
आचस्येदादर्णम्-- 
व्रिनोचितेन पत्या च खूपवत्यपि कामिनी । 
विधुबन््यविभावयौः प्रविभरतिं विशोभताम् ॥ १९॥ 

अन्न रातरिगतां दिशोभतां कथमन्या िभतीति तत्समामिति पर्यवस्यति । 
घु भिनयोर्विंशोभतयोरकंपमध्यवसितमिनि भदे अभेद इत्येवमा- 

सिमफेयमतिदयोक्तिः । विशोमताख्ये गुण एकः । न तु सखरूपभिन्नः। संषन्ि- 
भेदानु भिचते । स्वर्पभिनयोखपेऽतिशयोक्तिः । पया - ज्लिग्धश्पामट- 
फान्तिलपिवियतं * इति। अनर हि व्यश्चिेपनयो; स्वरूपभेदे ेक्यमध्ययसितप) 

दवितीयस्योदादरणमिद नास्तीत्यन्यदिदं देयम् 1 
अयं मन्दययुतिभास्वानस्तं मति पियास्ति । ,. 
उदयः पतनायेति श्रीपतो वोधयपन्नरान् ॥ (भापतका.२-२४) 

अन भास्तोऽस्तगतिसयन्य उपपथते । स च सममेव हे श्रीमन्तः 
युष्माफमुदपः प्रतियद्युपमापयेवत्तायी रि । रवि दृटा श्रीमन्त एव पति- 
ग्पथने, ५ पट्, रास्सम्त्सरोणत् श्रयेत्म्त, ५ 

(३२) 
अनेकालक्रियेष्टेखे समं तद्रत्यसंभवे । 
एकस्य च यहे न्यायदोपाभघे च संकरः ॥२०॥ 

अनफारगरेष्टेखे संकरः 1 न चोपपाद्धपादिन्तपत्पाद-सममिति ॥ 
येन यर एव देन तादस्नापि सापदं नापि पापकम् पदा तदायमित्या- 
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हु-एकस्येति । परस्य वाधकेऽपि छेक एव शृते । 
उदादरणम्-- 
यद्यप्यत्यन्तसुचितो वरेन्दुस्ते न भ्यते 1 ६ 
तथापि वच्मि त्रापि क्रियतामादरोऽपरे ॥ २१ ॥ , 

अनर वर एवन्दुः कं षर इन्दुरिति सदेहः । तेन संदेदसंकरोऽयम् | 
{अरिगिरिषु हरिस्तमि शस्यादा ठ रूपके टिशषदिव देव व 
सपन्रास्तपत्नोचखानामिःत्यादौ चोपमायामस्ति साधकं पाणम् ! 

° स्मरन्ति अ्योत्लायाः दारिुखि चकोरास्नव दधीति रूपके 
पाकम् । तद्धावे दि ¦ पिवन्ति ज्योत्छ्ामिति स्याद् । ^ राजनारायणं 
छक्ीस्तामाहिद्धति निर्भरम्" । इत्युपमाया वाधकमू 1 नहि सद्यः मिया- 

भिराठिदसयते । ग 
(नयनानन्ददायीन्दोविम्वमतससीदति' 1 

इति सरख्य(ख)स्यान्यदक्षानाद् किमतिश्यो्तिः । शरिमेतदिति खं 
निरदिष्येन्दुसमासोपणाद्रूपकम् । किं युखनैभ्ययस्वावेऽपस्तुतभ्रशसा, कि 
दीपकम्! कि ठल्ययोगिता, किं मदोपवणेने विगरेप्णततम्यात् समासोक्तिः । 
पि मदनोदीपरः कालो यपत इति पयंयोक्तमिति बहलं कार्संदेह भवती- 
स्ुभयशब्दमगास्यनिकग्रदुणमू 1 

धि =, 

शब्दाथेवस्यङकारा वाक्य एकच भाकिनः । 

संकरो वेकवाम्यांदाधवेशाद्वा ऽभिधीयते ॥ २२ ॥ 
_ भिनरेशतयैकदेश्तया वा शब्दायौरंारनियेशे नेण्दाभिषानेक- 

पदराभिपानातमकमन्यत् संकरद्रयम् । जा्स्योदादरणप्-- 
५, तिर्वरा ५ ९. 

इस्थं स्थितिर्वराया चेत् मा छथा व्यथेमधिताम् । 
ख्पेण ते युवा सर्वः पादवद्धो हि किंकरः ॥ २३ ॥ 

अबरायेऽ्यऽुभाप्तः । द्विदीयेऽर्थान्तरन्यासः । 
दितीयस्योदादरणम्-- 

सेवमेवास्त् सच्छायवर्णिका चार्कणिका । 
अभ्भोजिनीव चित्रस्था दष्टिमाच्रसुसथरद। ॥ २९॥ 

चार कर्णो चारः फर्णि श च यस्याः । सच्टयेत्यादी पद्ये शेषा 
वुपराप्रयोः स्थितिः 1 क 



पमो वर्गः! १७ 

य्ेवाक्याेत्यादिनाऽयौडङारसंकरो व्याल्यातस्तद्सत् । च्य 
संकरे सेरौ बाऽस्पान्तभबात् 1 उदाहरणे च छेषोपमयोः यद् सांकर्यं 
व्याल्यातं तदप्युपेक्ष्यम् । शछेपक्य निविपयतापचेः । *येन ध्वस्तपनो- 
भवेन्यस्योदादरस्णमिति चेदुद्धटमिति चेव्(दम्) ? । 

परस्परोपकारेण यत्रारंछतयः स्थिताः । 
स्वातन्त्येणात्मलाभं नो रभन्ते सोऽपि संकरः ॥ २५ ॥ 

„ अन्यत्र पृथगपि दृषटतद्धावास्ततर पृथकसस्पमलभमानाः यद्व्ग- 
भविन व्ैन्तेऽकाराः सोऽनुग्राद्याचुग्रादकः संकरथहु्ैः । 

उदाहरणम्र- 
हरेणेव स्मरव्याधस्त्वयाऽनद्गीकृतोऽपि सन् । 
खद्रपुः क्षणमप्येप धाषटीदिव न सुति ॥ २६॥ 

घ्याधः शयर+ अनङ्गीकृतः अनभ्युपगतः निरद्धीकृतश्च अत्र चोपमा- 
वरिरोधमतिभोतत्तिदेद्ेपवश।दुसेश्ना । तद्रशाच छप्पर । 

(३३) 
४ प वि 

अन्योन्यमेव यत्र स्यादुपमानेापमेयता । 
उपमेयोपमामाहृस्तां पक्षान्तरहानिगाम् ॥ २०॥ 
उपपानान्तरसद्वावर्पपद्नान्तपभावमदग पीयत पदुपमेपोपतिप)पवो- 

पमानीश्रियते सो पमेयेनोपमा इत्युपेयोपमा । अन्योन्यदनन्दोपादानाचात्र 
साग्यायेदरयवत्यपमररारः । अनन्वयस्येरवाययार्वती । उदाहरणम्-- 

शिरांसि पद्कजानीव वेगात्पातयतो द्विपास् । 
आजो करोपमं चक्रं यस्य चक्रोपमः करः ॥ २८॥ 

° चक्कने सोऽपि वेगुण्ठः शदीयोपत्सि चन्दिकराप! (का. सा. स.९-१०) 
षति षक्ष्यपाणन सन्यः । पएवदुचरछोक । आभिः संप्राप; ९ 

(८३४) 
च कन 

वुल्यकाे क्रिये यच्च बस्नुद्धयसमाभ्चिते 1 
पदेनैकेन कष्येते सा सदोक्तिर्मता सताम् ॥ २९ ॥ 

यम्तुदयसमाधिने दरे पयि पेन मापारणन पदेन यतर् फथ्येतेमा 
स्तिः । न चाप्र दुिर्ये(निरन्याट तुल्येति । तत्र [द एफविप्रान- 
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करियाश्ुपदगेणोपकारकसेबन्धमेति \ इद् त युगपदुभयगतत्वेन प 
अरकारपस्लतराचात्र चैतरेण सह भमो सुद्ध इत्यत्र सदोक्तिः । न ठु चैत 
सह शञ्ति इत्यत 

द्युजना ग्हद्युना साध यस्याजा तारकामय। 

चक्रे चक्राभिधानेन पेप्येणात्तमनोरथः | ३० ॥ “ 
घयुननो देवो 1 तारकस्य दैस्यविशेपस्य । आपयो रोगः । प्रप्य 

अङञाश्ारी । आक्तमनोरयशक्र इति पददयेनाप्यभिषाने साधारणसेनाक्तिः 
स्ित्तय । सापारणोऽ्पो पेकशचम्दा व्याख्यात ईति फेचिद् । 

पेन पतैकद्ियाकारफमतैककरियाभिपायिना सहाथेपयालेचन- 
याऽश्परक्रियाक्तिपिणा दे क्रिये कथ्येते सा सदोक्तिरिति तु युक्त । 

(३५ 
समन्पूनृवििषस्तु कस्यचित् परिवतेनम् । 
अथोनर्थस्वभावे यत् परिषृत्तिरभाणि सा 1 ३१॥ 
यत रमन. दीननूधिकेने घा एयिन् परियस्वते सा पष्टिः । 

तपर हीनेनापिकाग्रदेऽयस्वमायं परिवनैनम् । समेन परिवर्मनं प्रसम्य- 
भरतिपेषात्मरायोभावर्प व अविन सनशुणस्व प्रदणमपपीनूनन्पाये- 
नोततरपदायपरतिपृष्र्पानयंस्यभादम् 1 

सयपरिर्िदाषएरणम्- 

उरो दत्ाऽमरारीणां येन युद्धेप्वश्द्यत 1 
दिरण्याक्षयधायेषु यशः साकं जयन्निया ॥ ३२॥ 

उरणोर्माह् सक्यते । 
म्पूनपरिरतिरद्पप्णम्-- 

नेप्रोरगवलश्राम्यन्मन्दराब्ििरश्युतः । 
रत्नराघ्रय दुग्धाघ्ध यः समादत्त फेस्तुभम् ॥ ३३ ॥ 

रिषिषट्रतेन्दाप्पणम्-- 
यो घडी व्याप्तमूसीक्नि मयेन द्यां जिगीपाति । 
अभयं स्वगसद्रभ्यो द्या जपा गर्तम् ॥ ३४॥ 

सीपाऽ्यपिः । ग्र दपनः। 
{ररा गदा प्रदम प, ॥ 



४५ 

अथं षष्ठो वैः । 
अनन्वयं ससंदेह संखष्टिं भाविकं तथा । 

काञ्यटषटान्तहेतृ चेत्यरंकारान् परे विदुः ॥ १ ॥ 
कान्पष्ठान्तः काव्यहेतुेति काव्यशब्दस्य द्वाभ्यां संबन्यः । इनीति 

सवममरफणसुदम् \ स्तिः, चष्दस्दन्थाप्नाओेः ५ अगन्म 
द्वितीयाचुपपत्तः । 

(३६) 
उपमानेन तसं च भेदं च वदतः पुनः। 
ससंदेह वचः स्तुत्ये ् सेदेहं विदुयधाः ॥ २॥ 

यः स्तुतिनिमिततष्ुपमानेन संदेहामेदं मतिपाय स्तुतिनिमित्तमेव तत्र 
भदोऽभिपीयते (स) ससंदेहः 1 उदादरणभ्-- 

हस्ते किमस्य निःरोषदेत्यहृदरनेद्धवः। 
यदाःसंचय एष स्यात् पिण्डी भावोऽस्य किंङतः ॥ ३॥ 
नाभिषद्यस्प्हायातः कं हंसो नैष चथचरः \ 
इति यस्याभितः श्धमरद्धिः्टाजैवो जनः ॥ १ ॥ 
आसवो ग्धः । अच शद्ध उपमेयः । यशःसंचयो दंसथोषमराने । 

आध्मानं च श्वः । समग्रदत्यहदटनसेमवो यश्ःसचयः सहस्तिनये- 
ति) ततिरिक्तव्यभिवारिता 1, एवा्रिधकायकारत्वख्पस्तातिवस्तपापिपाद्- 
नायायमेब य्चःसंचय इति पूवेममेद् उपनिबद्धः । तस्य च यश्ःसंच- 
यस्य समग्रछोकयन्यापिलम् । न स्ेषंबिं परिमितदेशत्वमिति स्ठतिति- 
पादनाय शनभेदेनाभिषानमू । दैरयविदारणकारिष्मानोऽप्वसौ स्वभापरतो 
मन्रष्यनित इति दंसेनाभेद् उकः । हंसस्य चटत्वमस्य स्यिरमकृतिल्मिति 
परतिपाद्नापं भेद उक्तः । 

ससदेहस्य भदान्तरमाह-- 
अरकारान्तरच्छायां यत्कृत्वा धीषु बन्धनम् ॥ 
अतदेहेऽपि संदेदरूपं संदेदनाम तत् ॥ ५॥ . 



९० काप्यास्कार्तारसङ्गदे 

सतुत्याष्ठंकारान्तरस्योपपमाख्यस्य श्रोभाम् । बुद्धिस्थतावसं(्सीदेद्ा- 

भावेऽपि तरद्रकतिपयपदर्थसद्वादमतिपादनाय यसपेदेदरूपं बन्धनं स 

संदेहः । अस्य चाकारस्य ससंदेदसंदेदशब्दाभ्यां द्राभ्यापप्यभिषन- 

पिल्युषदेश्रक्षणयोरनं विरोधः ! 
उदादरणम्- 

नीकान्दः किमयं मेरौ धूमोऽथ भरलयानले । , 9 
इति यः श्वयते इयामः पक्षीन्द्रऽकलिपि स्थितः ॥ ६ ॥ 

नीखाब्द्ः फाठमेषः । पकषीन्धे गर्डे । 

(३७ ) 
यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । 
असाटदयविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम् ।॥ ७ ॥ 

इतिः पूमरैवत्। नठ़ स्वरूपपरामशेकः । नान्यत्तत्र सदशभित्येतत्तासर्येण 
तददेभवोपमाने चोपमेयं च यद्गपदुपनिवध्यते सोऽन्वयः । उदाहरणम्-- 

यस्य वाणी स्ववाणीव स्वक्रियेने करियाऽमला। 
रूपै स्वमिव रूपं च सोकलोचनखोभनम् ॥ ८ ॥ 

(३८) 
अेछृतीनां वहीनां दयोवीपि समाश्रयः । 
एकन निरपेक्षाणां मिथः संखष्टिरुच्यते ॥ ९ ॥ 

प्रस्परनिसेक्षाणां बहूनां तथाविधयोरव द्रयोरछकारयोरेकज. वाक्ये 
वाया वा यो बन्धः सा संसष्टिः 1 शब्दाथाटकारयोः परस्परनिरपेक्वर्म- 
नेऽपि द्री सेकरो द्विती(य)रतीयाहृचाविति (त)दनेमस्या विपयः। 

उदद्रिणप्- 

त्ते सोऽपि वैकुण्ठः श्ीवोपसि चन्द्रिकाम् 1 
अप्यधारां सुषाड््टं मन्ये त्यजति तां भियम् ॥१०॥ 
तदुक्तिष्ठात्तिधन्येन केनापि कमलेक्षणे । 
वरेण सह तारुण्यं निर्धिशन्ती णहे वस ॥ ११ ॥ 



पषठो वर्मः । ९१ 

धैकष्े पिष्णु । उपसि भति । निर्विदान्ती उपथञ्ञाना । अत्र 
शर्धीयित्यादिरुपमा । अषारामिति विरोधः । सुधाषृषटि भियमितति रूपकम् । 
मन्ये इत्युक्ता । कमरेतणे इति संकरः । बरेेत्यादिः स्षक्तिः । एवमेक 
चेत्वारोऽपरन द्रावलंकारौ । 

(मद्नपद्वद्नकमखा सा ठत्ित्तितदासरसा इत्पादिकब्दारुकार- 
संघरष्टिरदाह्या । 

४ (३९) 
भ्त्यक्षा इव यत्राथो दयन्त भूतभाविनः । 
अस्यद्ुताः स्यात्तदवाचामनाङुल्येन भाविकम् ॥१२॥ 

पध्वं्तामावप्रामभावाक्रान्ता अपि भावाः स्वमदिष्ना चचःपसादव- 

शाच यत् स्फुरत्तन्तव इव दृरयमाना बध्यन्ते तद्धाविकम् । वकतुराश्चयः 
शोतर््रास्तीति । 

भूतमाविशब्दसय परोप्तत्वोपटक्षणत्वे पररोक्नाणां पुरःस्फृष्पल्ेह- 
त्वमिति व्यार्याने स्वभावोक्तिः । (सहदयोहदयमवेशघ्षमस्रमिति 
व्याख्यायां रसवदादयङंकारतापत्तिः 

करोपि पीडां प्रीतिं च निरञ्जेनविखोचना । 
मत्यौऽनया सयुदवक्ष्य नानाभरणश्चोभयां ॥ १३॥ 

अनाञ्चनमासीत् ! आभरणानि च भविष्यन्तीति ददत एव । 

(४० 9 
श्रुतमेकं यदन्यत्र स्परृतेरनुभवस्य वा । 
हेवुतां परतिपत काव्यलिङ्गं तदुच्यते ॥ १४ ॥ 

वस्तु किंचिदुपरन्धपूषेस्य स्मरणायानुपलन्धचरप्य मतिमानन- 
कवशादयुभवाय वा पयबस्यति यत् तद् व्यास्यादिदशेनयुक्तं त(स)च्छाग्पलि- 
इविटक्षणकाव्यलिद्धमू । अन्यन्न रसभावानुभवस्येति न युक्तं विवरणम् । 
रसवदाघर्कारेण पुनरूक्तत्वात् 1 

उदा्टणम्- 



५२ कान्याठङ्कारसारसङ्षहः 1 

छायेयं तव शेषाढ़कान्तेः किंचिदनुंज्वलखा । 
विभूषाटनोदेशान्दरोयन्ती दुनोति माम् ॥ १५ ॥ 

भूपगन्यासमूमिकण्डादिक्ेषमूतानगं स्कन्धादीनां या कान्ति्तस्यौः 

सकाशात् पनागवया, या छाया सामण्योदियमिति निर्दित्वाच कण्यदीनां 
सा विभूपायटनमदेशखं स्वस्थानेषु दशेयन्ती मां खेदयति । आभरणः 
न्यासास्पदृकष्ठादिशेपाणापङ्कानां या कान्तिस्तस्याभछायाईत्यप्तयाल्यानम्) 

तस्या असुरुवशुत्वाद् .....-(अङ्धाना)पाभरणशुन्यसेऽनुकवकतेव ! भूषण- 
योगै हृधतैव 1 िचिद्(सुज्वडा कण्टादीना छाया)हेतुः । तेन दि हिद्गेन 
पमेश्वरस्तदरपुरदष्टा भतिमाजनकवरादघुनैवाचुभतरेनान्यत्न बा तथा मार् 
ददान स्मरणेन भूषणस्थानान्येतानीत्यध्यवस्याति । 

(४१) 
इष्टस्याथस्य विस्पष्टपतिषिम्बनिद.्ैनम् 1 
ययेवादि पदैः श्रुन्यं इुधै्टन्त उच्यते ॥ १६ ॥ 

इषटस्यायेष्य माकरणिरस्य । विस्प्टपदेनापस्तुवमरशेसाया यथेवादि- 
पदैः शूल्यमि्युपमायाः पतिवस्तुपमायाश्च निरासः । आदिशब्देन साधारण- 
धमो गूयते 1मतिवस्तूपमायां च सापारणधमे उपमानोपएमेययोरुमयेरपि ` 
निदो भवति । नेक षदं दिः भोज्ये भ्रयेणेति दु काव्यसमयरियतेः बाच- 
कमेदेन प्रम् 1 इह हु सवां(त्ना) पतिविम्बोषन्यासः । उदादरणम्-- 

44. श् 

फं वात्र बहुनोक्तेन बज भतौरमाघरहि । 
उदन्वन्तमनासाद्य महानद्यः मासते ॥ १७ ॥ 

अत्र भगवतीकर्ठकाया वरपतमेदानदीकरकोदन्वत्मापिवि्ठषएत्वेन 
4 बद्धा । आसादनमेव माधरिर्च्यतत इति पतिवस्ूपरपेवा- 
चक्तते । 
- त्वयि श एव तस्या निर्वाति मनो मनोभचज्यकिवम् । 

आलोके दि दिमांओोः विकसति कठ कृषटरत्याः ॥। (उद. का.८-९९) 
एतयुदाहरणं च ददते । अत्र हि निर्वोणस्य विकासः मरतिमिम्दतयेनोपल्तः ॥ 

इषयुद्टाखकाविदतौ षष्टो वर्मः | 
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विदतिकारोदाहतप्यभागानां संपरणैः पाठः । 
पुटम् १. पुनर्क्तवद्ाभासः 1 

२. चकासत्यद्भनारामाः कौलकाननदेतवः 1 
तस्य रज्ञः सुमनसे मिबुधाः पापर्तिनः ॥ 

३. अरिवधदेहशरीरः सहसा रथिसूततुरगपादातः 1 
भति सदानयागः ध्थिरतायामवनितटतिठकः || 

१४. अतिशयोक्तिः । ति 
२९. दादोऽम्मःृदर्तिपचः भ्रचयवान् बाष्प. प्रणारेचितः 

श्वासाः ग्द्धितदीपदीप्रकठिकाः पाण्डिम्नि मग्र वपुः | 
किचान्यत्कथयामि रात्निमणिटां त्वन्मगीवातायने 
दस्तच्छत्रनिरुद्रचनद्रमदसस्तस्याः स्थिति्तेते | 

१६. उसन्षा 1 
११. बलिनदुवकराण्यविकासमधघ्ाद्मुः परटाशान्यतियेहितानि । 

सयो वसन्तेन समागत्ताना नखक्षतानीव वनस्यीनाम् ॥ 

‰ स वः पायादिन्दु; नवविसटतताकोिङ्कटिटः 
स्मर्या मून ज्वठनकपिशे माति निदितः । 
सयम्मन्दाकिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपठिनोनमुक्तः श्कटिकधवटेनाङ्कर इय ॥ 

१ चन्दनसक्तमुजगनिश्वासानिरमूष्ितः । 
मूष्यवेष पथिकान् मधौ मढयमाहतः ॥ 

२८. मेयस्वत् । 
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टजामन्धर्तारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा 
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चित्रस्थानवटोक्य शूल्यवठमयिकैकमाभापते ॥ 
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अदत्तन वद्वानाम् 

भ्या" सदाकर्वि्य 
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